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ملتقى للحوار 
أم للعرقلة؟

أّجلت المحكمة المركزية 
اإلسرائيلية النظر في 

التماس لألهالي

يشكو أهالي الحي 
من تحّرش يومي بهم 

وضغط اقتصادي عليهم

وقفة تضامنية في 
مدينة نابلس دعًما ألبناء 

الداخل

للحديث تتمة...

الدور على 
بطن الهوى

تتشابه قضية حي بطن الهوى في بلدة سلوان، في الكثير من تفاصيلها، مع قضية 
حي الشيخ جراح، إذ يواجه بطن الهوى هجومًا من جمعية استيطانية لطرد أهله 
من منازلهم وتوطين مستوطنين مكانهم، وهو مخطط ال يخرج عن مساعي 

االحتالل لتهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها

 القدس المحتلة 
محمد محسن، محمود السعدي

ال تختلف قضية حي بطن الهوى 
فــي بــلــدة ســلــوان جــنــوبــي املسجد 
األقــــصــــى عــــن قــضــيــة حــــي الــشــيــخ 
جراح في شيء لجهة الجهود الكبيرة التي 
تــبــذلــهــا الــجــمــعــيــات االســتــيــطــانــيــة، وبــدعــم 
مـــن الــســلــطــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ومــحــاكــمــهــا، 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــزيــد مــن الـــعـــقـــارات، ليس 
الحي  فقط في سلوان حيث يقع حي بطن 
والذي يقطنه أكثر من 800 نسمة من أصل 
ــــف مـــقـــدســـي يــقــطــنــون ســـلـــوان  نـــحـــو 60 ألـ
وامــتــدادهــا فــي راس الــعــامــود، وصـــواًل إلى 
حــي الــشــيــخ جــــراح، بــل تــمــتــد مــطــامــع هــذه 
القدس  قلب  إلــى  االستيطانية  الجمعيات 
 100 مــن  أكــثــر  على  تسيطر  القديمة، حيث 
بؤرة استيطانية هناك. ويهدد التهجير 86 
أسرة في حي بطن الهوى، تضم حوالي 750 
دت 

ّ
فردًا، يعيشون في 15 بناية، بعدما تجن

الــــــــوزارات اإلســرائــيــلــيــة املــخــتــلــفــة وبــلــديــة 
االحتالل في القدس املحتلة، خالل السنوات 
االستيطانية  الجمعية  ملــســاعــدة  األخــيــرة، 
»عطرت كوهنيم« لطرد األسر الفلسطينية 
الــتــي تقيم فــي الــحــي وتــوطــني مستوطنني 
يهود مكانها. وتشكو العائالت الفلسطينية 
فــي بــطــن الــهــوى مــن الـــواقـــع الــصــعــب الــذي 
إلى  املستوطنني  دخـــول  بعد  منه  يــعــانــون 
حيهم، كما يــقــول زهــيــر الــرجــبــي مــن لجنة 
»الــعــربــي  الــــدفــــاع عـــن حـــي بــطــن الــــهــــوى، لـــ
الجديد«، أكان لناحية انتهاك الخصوصية 
والــتــحــّرش الــيــومــي بــاألهــالــي، أو الضغط 
االقـــتـــصـــادي، مـــا يــتــســّبــب بــمــواجــهــات بني 
رشق  تشمل  والــتــي  واملستوطنني،  الشبان 
الحجارة، فيما يترافق مجيء املستوطنني 
إلـــــــى الــــحــــي مـــــع وجــــــــود قــــــــوات االحــــتــــالل 
وزارة  تعّينهم  أمـــن خــصــوصــّيــني  وحــــراس 
يعاملون  وجميعهم  اإلسرائيلية،  اإلسكان 
وجــود  تعّمق  ما 

ّ
وكل بعنف،  الفلسطينيني 

ــهـــوى، ازداد  املــســتــوطــنــني فـــي حــــّي بــطــن الـ
من  املــتــضــّرريــن  الفلسطينيني  عـــدد  يــومــيــا 

النظام األمني الذي يقيمه املستوطنون.
ويرى أهالي الحي أن املستوطنة التي تقوم 
جــمــعــيــة »عـــطـــرت كــوهــنــيــم« االســتــيــطــانــيــة 
بــتــوســيــعــهــا فـــي بــطــن الـــهـــوى تــشــّكــل جـــزءًا 
ال يــتــجــزأ مـــن مــســاعــي ســلــطــات االحـــتـــالل 
حوض  لتهويد  االستيطانية  والجمعيات 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الـــقـــدس، وتــحــديــدًا في 
الــحــي اإلســـالمـــي فـــي قــلــب الــبــلــدة الــقــديــمــة 

حيث  بها،  املحيطة  الفلسطينية  واألحــيــاء 
يعيش حاليا نحو 3000 مستوطن في نحو 
الفلسطينية  األحـــيـــاء  قــلــب  فــي  مــبــنــى   140
في البلدة القديمة ومحيطها، وهي منطقة 
يعيش فيها نحو مائة ألف فلسطيني. لكن 
من الواضح أنه في حي بطن الهوى، تحدث 
كـــبـــرى عــمــلــيــات الــتــرحــيــل الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــقــدس املحتلة فــي هــذه الــفــتــرة، وتــم حتى 
ــــالء ضـــد 81 أســـرة  ــاوى إخـ ــ اآلن تــقــديــم دعــ
مــنــذ عــشــرات  الــحــي  فــي  فلسطينية تعيش 

السنني.
مــا يــجــري فــي أحــيــاء الــقــدس يــعــنــي أن 45 
ــة مــــن مـــجـــمـــوع األســــــر يــتــهــّددهــا  ــائــ فــــي املــ
خـــطـــر ســـلـــب بــيــوتــهــا عـــلـــى أســــــاس عـــرقـــّي 
مــن أجـــل خــلــق واقـــع ديــمــغــرافــي وجــغــرافــي 
مــن شــأنــه اســتــبــاق أّي مــحــاولــة مستقبلية 
القدس،  على  اإلسرائيلية  السيادة  لتحّدي 
وضمن ذلك صادرت سلطات االحتالل آالف 
الدونمات من الفلسطينيني، وبنت 12 حيا 
خّصصتها لليهود فقط، وذلك في األراضي 
بأن  علما  إســرائــيــل،  ضّمتها  الــتــي  املحتلة 
مكانة هذه األحياء، من وجهة نظر القانون 
املستوطنات  مكانة  ال تختلف عن  الدولي، 

في بقّية أراضي الضفة الغربية.
ــل أهــــالــــي بـــطـــن الــــهــــوى مــعــركــتــهــم  ــواصــ ويــ
الــقــضــائــيــة ضـــد االســتــيــطــان الــــذي يــضــرب 
العتداءات  التصدي  مع  وبالتوازي  حيهم، 
فــإنــهــم يستكملون  مــيــدانــيــا،  املــســتــوطــنــني 
املــســار الــقــانــونــي عبر الــتــمــاس قــّدمــوه إلى 
املحكمة املــركــزيــة اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
ـــن مـــنـــازلـــهـــم  ــقــــســــري مــ ــد تـــهـــجـــيـــرهـــم الــ ــ ضـ
ومحاولة االستيالء عليها لصالح جمعية 
والتي  االستيطانية،  كوهانيم«  »عطيرات 
الحكومة  ذراع  بــأنــهــا  املــقــدســيــون  يصفها 
ــارات  ــقــ ــيــــة لـــالســـتـــيـــالء عـــلـــى عــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ

املقدسيني.
ــــي جـــلـــســـة لـــهـــا أمـــس  ــة فـ ــمـ ــكـ وقـــــــــررت املـــحـ

ــمـــاس  ــتـ ــر فــــي االلـ ــظـ ــنـ ــل الـ ــيـ ــأجـ ــاء تـ ــ ــعــ ــ األربــ
املــقــدم لــهــا مــن قــبــل فــريــق الـــدفـــاع عــن حي 
ــال املــحــامــي يــزيــد قــعــوار،  بــطــن الــهــوى. وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن فــريــق الــدفــاع، لـــ
»املــحــكــمــة اتـــخـــذت قــــــرارًا بــتــأجــيــل الــنــظــر 
شهادة  طلبوا  املحامني  ألن  القضية  بهذه 
ــلـــي فــــي املــحــكــمــة  ــيـ ــرائـ الـــنـــائـــب الــــعــــام اإلسـ
ــتـــظـــار رد  ــانـ ــيـــع بـ ــمـ ــة، والـــجـ ــيـ ــقـــضـ حـــــول الـ
متابعة  يتقرر  سوف  وعليه  العام،  النائب 
القضية فــي املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة الحــقــا«. 

»الــعــربــي  مــن جــهــتــه، قــال زهــيــر الــرجــبــي، لـــ
الــشــعــبــي ســاهــم  الـــضـــغـــط  الــــجــــديــــد«، »إن 
املركزية  فــي دفــع قــضــاة محكمة االحــتــالل 
ــيـــة بـــانـــتـــظـــار  ــــي الـــقـــضـ ــيـــل الـــنـــظـــر فـ ــتـــأجـ لـ
رد الــنــائــب الـــعـــام اإلســـرائـــيـــلـــي، مـــن خــالل 
ــغـــط االحـــتـــجـــاجـــات  ضـــغـــط املـــحـــامـــني وضـ
املحكمة«.  انعقاد  جلسة  مع  تزامنت  التي 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء جــلــســة املــحــكــمــة الــخــاصــة، 
خرج العشرات من أهالي الحي واملواطنني 
ونــواب عرب  املتضامنني معهم  املقدسيني 
في الكنيست اإلسرائيلي بمسيرة من أمام 
للتضامن  جــراح  الشيخ  حــي  إلــى  املحكمة 

مع أهله، ومحاولة كسر الحصار عنه.
الجلسة باعتصام نفذوه  واستبق األهالي 
مـــنـــذ لــيــلــة الـــثـــالثـــاء فــــي خــيــمــة الــتــضــامــن 
مــحــاوالت  احتجاجا على  الــهــوى  فــي بطن 
ــن مــــنــــازلــــهــــم. كــمــا  ــ ــا مــ ــريــ ــم قــــســ ــرهـ ــيـ ــجـ ــهـ تـ
ــم األهـــالـــي واملــتــضــامــنــون مــعــهــم وقــفــة 

ّ
نــظ

ــــام املــحــكــمــة املـــركـــزيـــة فـــي الـــقـــدس،  أمــــس أمـ
عليهم  واعـــتـــدت  االحـــتـــالل  قمعتها شــرطــة 
واعــتــقــلــت بــعــض الــشــبــان، إال أن الــعــشــرات 
مـــن املــعــتــصــمــني أكــمــلــوا وقــفــتــهــم وهــتــفــوا 
ضد قرار إخالئهم وتهجيرهم من منازلهم 
الــثــالثــاء،  ليلة  ومــنــذ  املستوطنني.  لصالح 

اســتــبــقــت قــــوات االحـــتـــالل جــلــســة املحكمة 
بنصب حــواجــز حــديــديــة فــي كــامــل محيط 
املحكمة املركزية، وسط شارع صالح الدين 
للحيلولة دون وجــود  الـــقـــدس،  مــديــنــة  فــي 
حــشــد كــبــيــر مـــن أهـــالـــي الـــقـــدس فـــي املــكــان، 

تزامنا مع التئام جلسة املحكمة.
الهوى على املحكمة  أهالي بطن  وال يعّول 

ــافــــهــــم فــي  ــة إلنــــصــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
االلــتــمــاس املــقــّدم إلــيــهــا. وبحسب مــا يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وفــي  زهــيــر الــرجــبــي، لـــ
حال رفضت املحكمة املركزية التماس أهالي 
حــي بــطــن الـــهـــوى، فــإنــهــم ســـوف يتقدمون 
العليا لالحتالل ضد  باستئناف للمحكمة 
ــال: »لـــن نــيــأس  ــ ــرار املــحــكــمــة املـــركـــزيـــة، وقـ قــ

الــعــام وحــتــى اآلن، تلقت  أبــــدًا، فمنذ بــدايــة 
سبع عائالت من أهالي الحي أوامــر إخالء 
جديدة، علما أن نحو 500 من أصل 800 من 

أهالي الحي هم من النساء واألطفال«.
وتــكــشــف األرقـــــام الــتــي تــنــشــرهــا جمعيات 
ومعنيون بهذا امللف أن ما يجرى هو تنفيذ 
مخطط قديم لغزو قلب األحياء الفلسطينية 
فـــي الـــقـــدس وتــشــيــيــد مــســتــوطــنــات وبـــؤر 
اســتــيــطــانــيــة بـــداخـــلـــهـــا، وذلـــــك بــغــطــاء من 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة ومــحــاكــمــهــا، عبر 

صدور قرارات باإلخالء وتنفيذها بالقوة.
وفي هذا السياق، أشــار تقرير سابق ملركز 
اإلنــســان  لــحــقــوق  اإلســرائــيــلــي  »بيتسيلم« 
إلـــى أن املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة شــرعــنــت هــذا 
ــر 

ّ
ــهــا تــوف

ّ
الـــواقـــع بجميع جــوانــبــه، عــلــمــا أن

م 
ّ
بــذلــك غــطــاًء قــانــونــيــا لعنف الــدولــة املنظ

للقانون:  مخالفة  غــايــة  لتحقيق  والــهــادف 
اإلزاحـــــــــة الـــقـــســـرّيـــة لـــســـكـــان مـــحـــمـــّيـــني مــن 
لنتائج  ووفــقــا  أرض محتلة.  فــي  مــنــازلــهــم 
دراسة أعدها »بيتسيلم«، فقد جرى تقسيم 
حي بطن الهوى إلى نحو 50 قسما، تسعة 
إلى جمعية »عطرت كوهنيم«،  قلت 

ُ
ن منها 

وخمسة أخرى يسكنها املستوطنون بشكل 
قــّدمــت جمعية »عطرت  فــعــلــّي، وحــتــى اآلن 
كــوهــنــيــم« دعــــــاوى إخـــــالء ضـــد 81 أســــرة، 
فــلــســطــيــنــّيــتــني فــرضــت عليهما  وعــائــلــتــني 
القدس غــرامــات مالية،  بلدية االحــتــالل في 
وأصــدرت أوامــر هدم لقسم من مساكنهما، 
الــجــمــعــيــة  تــمــلــكــهــا  أراٍض  دخــــــول  بـــحـــّجـــة 

االستيطانية.
ــم لـــجـــنـــة حــي  ــهـ ــنـ ــيــــون، ومـ ــقــــدســ ويــــقــــول املــ
مجال  في  الهوى، وخبراء مختصون  بطن 
االستيطان في القدس املحتلة، ومن بينهم 
خبير األراضــي الفلسطيني خليل تفكجي، 
لم يعد  القدس  التغّول االستيطاني في  إن 
الجديدة  املستوطنات  بــنــاء  على  مقتصرًا 
ــو قــائــم  ــتـــوســـع االســـتـــيـــطـــانـــي بـــمـــا هــ أو الـ
 230 نحو  حاليا  يقطنها  مستوطنات  مــن 
وانتقل  دائــرتــه  اتسعت  بــل  ألــف مستوطن، 
إلــى مــا نشهده منذ ســنــوات مــن غــزو لقلب 
وتشييد  الــقــدس  فــي  الفلسطينية  األحــيــاء 
مــســتــوطــنــات وبــــؤر اســتــيــطــانــيــة بــداخــلــهــا. 
إلـــى أن مــا يــجــري اآلن هو  ــار تفكجي  وأشــ
تــرجــمــة مــيــدانــيــة ملــخــطــط أريــئــيــل شــــارون 
املعروف بالنجوم، والقاضي ببناء 26 حيا 
من  القديمة  البلدة  محيط  فــي  استيطانيا 
الــقــدس وتــعــزيــز االســتــيــطــان الــيــهــودي في 

قلب األحياء الفلسطينية.
 « اآلن  »الـــســـالم  ملــعــطــيــات منظمتي  ووفــقــا 
فقد حصلت  اإلسرائيليتني،  عميم«  و»عير 
قفزة بني عامي 2009 و2016 بنسبة 70 في 
الذين يعيشون  املائة في عدد املستوطنني 
في األحياء الفلسطينية في البلدة القديمة 
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة. كــذلــك حــصــلــت زيـــادة 
بنسبة 39 في املائة في عــدد من مجّمعات 
في  لليهود  الــجــديــدة  االستيطانية  الــبــنــاء 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــرقــي الــقــدس.  ــيـ األحـ
وخـــالل تــلــك الــفــتــرة، جـــرى إخـــالء 68 أســرة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــن مــنــازلــهــا فـــي حـــي الــشــيــخ 
جــراح وسلوان والحي اإلسالمي، منها 55 
القليلة املاضية  أســرة أخليت في السنوات 
ــم املــتــحــدة، بينما رفــع  وفــقــا ملــعــطــيــات األمــ
املستوطنون دعــاوى إخــالء ضــّد ما ال يقل 
عن 180 أســرة فلسطينية في جميع أنحاء 
الـــقـــدس، وغــالــبــا مــا تستند هـــذه الــدعــاوى 
ــاءات امللكية عــلــى املــبــانــي وفــقــدان  ــ إلـــى ادعـ
املــــســــتــــأجــــريــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني مــكــانــتــهــم 

كمستأجرين محميني.

أسامة علي

ال يبدو أن لقاء أعضاء ملتقى 
الحوار السياسي في ليبيا، الذي بدأ 

جلساته أمس األربعاء ويستمر اليوم 
الخميس، ملناقشة القاعدة الدستورية 

لالنتخابات املقبلة املقررة في 24 
ديسمبر/كانون األول املقبل، سيكون 

أكثر من مجرد محطة من محطات 
أزمة البالد، التي ال تزال تسير في تيه 

مستمر، من دون أن تهتدي إلى محطة 
الحل، فكلما ظهرت بارقة أمل أطفأتها 

األيدي نفسها.  
كل التصريحات والبيانات املحيطة 

بمشاورات جلسات امللتقى، تتحدث 
عن محاولة أعضائه للتوصل إلى 

قاعدة دستورية مؤقتة لالنتخابات، 
وسط شبهات تحوم حول هذا 
املسعى، بسبب االلتفاف حول 

استحقاق االستفتاء على الدستور 
ليقرر الشعب مصيره.  وأصّر امللتقى 
على عقد جلساته من دون أن يجيب 
عن سؤال مفاده: »ملاذا تغاضى عن 

استحقاق االستفتاء الدستوري 
ما دام يبحث عن إطار دستوري 

لالنتخابات؟«. 
ويمكن التكهن مسبقًا، وبناء على 

خلفيات مسار األعمال السابقة 
للطبقة السياسية، باإلضافة إلى 

اعها 
ّ
ظروف األزمة التي ال يزال صن

باقني في املشهد، أن جلسات امللتقى 
ستستغرق وقتًا للتوافق. ولكنه 

توافق حول الهدف املتمثل في إجراء 
االنتخابات وفق قاعدة دستورية 

مؤقتة، التي لن يزيد نفعها أكثر من 
اإلبقاء على مصالح املتشبثني بالبقاء 

في مناصبهم. تجارب الليبيني 
منذ عشر سنوات مع االنتخابات 

باتت واضحة لديهم، وعزوفهم عن 
املشاركة فيها وارد جدًا، وأولى 

بوادر عدم ثقة الليبيني في الفاعلني 
الحاليني في املشهد، أن مدن البالد 
وقراها لم تشهد تظاهرات تطالب 

بحقهم في االستفتاء على مشروع 
الدستور، ما يعكس حقيقة باتت 

راسخة لديهم تؤكد أن املستقبل لن 
يكون مختلفًا عن املاضي. 

إزاء هذا املسار الذي يسير فيه 
امللتقى، بمشاركته في االلتفاف 
على حق الشعب في االستفتاء 

على الدستور، لن يتأخر امللتقى في 
االنضمام لطابور طويل من األجسام 
السياسية املعرقلة، وتنكشف حقيقة 

مفادها بأنه لن يختلف كثيرًا عن 
األطراف املتحكمة التي تدير األزمة 

منذ سنوات. هي أطراف تغّير جلدها 
للحفاظ على مصالحها في كل 

مرحلة من مراحل األزمة، وتتلّون 
بأسماء جديدة، لكن مضمونها واحد، 
خصوصًا أن امللتقى مؤلف في أغلبه 
من ممثلني عن تلك األطراف املعرقلة. 
 من 

ً
فهل يكون ملتقى الحوار شكال

ل املعرقلني، أم أن 
ّ
أشكال تحّول وتشك

القلة الوطنية من بني أعضائه ستكون 
قادرة على إخراجه من ساحات 

املساومات واملصالح، التي تدور في 
كواليسه وتفرض حق الشعب في 

تقرير مصيره؟

عدوان غزة يظهر تراجع الدور األردنياعتقاالت قياسية بصفوف الفلسطينيين

تهجير وتهويد 
على طريق 
الشـيخ جراح

الغالف

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بني االعتقاالت املتواصلة في الضفة الغربية 
ــات  ــامـ ــحـ ــتـ ــل املـــحـــتـــل، واالقـ ــ ــداخـ ــ وأراضـــــــــي الـ
املـــتـــواصـــلـــة لــلــمــســجــد األقــــصــــى فــــي األيـــــام 
األخــــيــــرة، تــــــزداد االنـــتـــهـــاكـــات اإلســرائــيــلــيــة 
املوقوفني  أعــداد  لتصل  الفلسطينيني،  بحق 
غير مسبوقة. وبحسب معطيات  أرقـــام  إلــى 
ــر الــفــلــســطــيــنــي أمـــس  ــيــ نـــشـــرهـــا نــــــادي األســ
األربــــــعــــــاء، حـــــول االعــــتــــقــــاالت الــــتــــي نــفــذهــا 
االحــتــالل مــنــذ شــهــر إبــريــل/نــيــســان املــاضــي 
ــايـــو/أيـــار، فــقــد وصــل  حــتــى يـــوم أمـــس 26 مـ
عدد حاالت االعتقال في أنحاء فلسطني إلى 
بينهم نساء  اعــتــقــال،  حــالــة  مــن 2650  أكــثــر 
وأطــفــال، وجــرحــى. وأوضـــح الــنــادي أنــه منذ 
تصاعدت  العامود،  بــاب  في  املواجهة  بداية 
االعتقاالت في القدس املحتلة بعد 13 إبريل، 
إلــى أكثر من 550،  ووصلت حــاالت االعتقال 
وفـــي بــقــيــة مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة وصلت 
ــى أكـــثـــر من  ــريـــل إلــ ــاالت االعـــتـــقـــال مــنــذ إبـ ــ حـ
550. أما الحصيلة األكبر فكانت في أراضي 
الداخل املحتل، حيث بلغت االعتقاالت 1550 

حالة، وذلك منذ 9 مايو وحتى يوم أمس.
فــي هــذا الــوقــت، اقتحم عــشــرات املستوطنني 
أمــس، تحت حماية  باحات املسجد األقصى 
مشددة من شرطة االحتالل. وأفادت مصادر 
محلية، وفق وكالة »وفا«، بأن 58 مستوطنا 
ــات األقــــصــــى مــــن جـــهـــة بـــاب  ــاحــ اقـــتـــحـــمـــوا بــ
ــتـــفـــزازيـــة فــي  ــــوالت اسـ ــذوا جــ ــفــ املــــغــــاربــــة، ونــ
يــغــادروه من بــاب السلسلة.  باحاته، قبل أن 
ــديـــد  كــــمــــا واصــــــلــــــت قــــــــــوات االحـــــــتـــــــالل تـــشـ
اتها العسكرية على مداخل حي الشيخ  إجراء
جــــراح املــهــدد فــي الــقــدس بــالــتــهــجــيــر، ومنع 
ــه، لــأســبــوع  ــيـ املــتــضــامــنــني مـــن الـــوصـــول إلـ
الثاني على التوالي، بعد أن وضعت مكعبات 
إسمنتية على مدخله. كما أزالــت طواقم من 

عّمان ــ أنور الزيادات

في الوقت الذي انخرط فيه األردن في األيام 
ــول املــلــف  ــ األخــــيــــرة بـــالـــحـــراك الـــســـيـــاســـي حـ
الفلسطيني، أكان باستقباله وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن، أمس األربعاء، أو 
زيارة وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي 
الــرئــيــس محمود  الــثــالثــاء ولــقــائــه  الــلــه  رام 
الثاني حول  الله  امللك عبد  عباس، ومواقف 
الكثير  تبقى  الفلسطينية،  القضية  محورية 
من التساؤالت قائمة حول مدى تأثير الدور 

األردني في هذا امللف.
وأعــــاد الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى األراضــــي 
ــــزة، خــالل  الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا قـــطـــاع غـ
األســبــوعــني املــاضــيــني، إظــهــار تــراجــع تأثير 
ــال الــقــضــيــة  ــيــ الــــــــدور األردنــــــــــي الــــرســــمــــي حــ
وطـــوال  تــشــعــبــاتــهــا.  بمختلف  الفلسطينية 
أيــــام الـــعـــدوان، لــم يــهــدأ الـــحـــراك فــي الــشــارع 
األردنــي تنديدًا بالجرائم اإلسرائيلية، حتى 
أن املحتجني توجهوا إلى الحدود بني األردن 
واألراضــــــــي املــحــتــلــة، كــمــا أن الــتــصــريــحــات 
على  لكن  تتوقف.  لــم  الرسمية  واالتــصــاالت 
لــم تستطع عــّمــان أداء دور  الــرغــم مــن ذلــــك، 
ــدوان، ولــم  ــ ــعـ ــ يــســاهــم فـــي الــضــغــط لـــوقـــف الـ
تستطع الحكومة األردنية على الجانب اآلخر 
تسجيل نصر شعبي، بطرد سفير االحتالل 
فـــي املــمــلــكــة، أمــيــر فــايــســبــرود، أو اســتــدعــاء 

سفيرها من تل أبيب، غسان املجالي.
ــائـــب األردنــــــي  ــنـ ــرى الـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــــالده فــي  الـــســـابـــق نــبــيــل غـــيـــشـــان، أن ثـــقـــل بــ
بسيط  لسبب  تراجع  الفلسطيني  املــوضــوع 
جــدًا، »وذلـــك عندما أصبحنا ال نتعامل في 
القضية الفلسطينية إال مع طرف واحد، وهي 
التعامل  انقطع  الفلسطينية، بعدما  السلطة 
مع حركة حماس منذ عام 1999، عند مغادرة 
ــان«.  ــّمــ قــــــادة املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة عــ

الباشا  بئر  وقرية  البيرة،  مدينة  املداهمات 
فــــي جــــنــــني، وقــــريــــة تـــيـــاســـيـــر فــــي طــــوبــــاس. 
الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــالل  وقــالــت جمعية 
الغاز  قنابل  أطلقت  اإلسرائيلية  الــقــوات  إن 
املــســيــل لــلــدمــوع بشكل مــبــاشــر عــلــى مقرها 
ــــت الــجــمــعــيــة  ــافـ ــ ــــاس. وأضـ ــــوبـ ــي مـــديـــنـــة طـ فــ
فـــي بــيــان أن االســـتـــهـــداف »تــســّبــب بــإصــابــة 
املقر بحاالت  فــي  العاملة  مــن طواقمها  عــدد 
إلى  الــغــاز«. ولفتت  اختناق جــراء استنشاق 
أن االســتــهــداف »تــســبــب بــاشــتــعــال الــنــار في 
ساحة املقر«. وشددت على أن الحادثة تمثل 
»خــرقــا واضــحــا لــلــقــانــون الـــدولـــي اإلنــســانــي 
الذي يوجب حماية الطواقم الطبية واملباني 
الــخــاصــة بـــهـــا«. واعـــتـــبـــرت الــجــمــعــيــة أن ما 
حدث هو »عقاب ألفراد الجمعية على دورهم 
القيام بواجباتهم تجاه  البارز في  البطولي 

أبناء شعبهم والتصدي لالحتالل«.
وفي الداخل، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 14 
شخصا من مدينة أم الفحم بشبهة »حيازة 
واســتــخــدام ســـالح غــيــر قــانــونــي«، الــثــالثــاء. 
ووفقا الدعاء الشرطة، دهم أفراد سريون من 
الشغب و»حــرس  والــوحــدة ملكافحة  الشرطة 
الــحــدود«، عــدة منازل في إطــار نشاط تخلل 
ــيـــازة  »حـ ـــ تــفــتــيــش واعـــتـــقـــال 14 مــشــتــبــهــا بـ
وضبطوا  قانونية،  غير  أسلحة  واســتــخــدام 

أسلحة غير قانونية«.
ــقـــاالت الــشــرســة الــتــي  ــتـ ــا لــحــمــلــة االعـ ورفـــضـ
تنفذها شرطة االحتالل بحق الناشطني من 
الفلسطيني، وخصوصا  الــداخــل  مــدن  أبــنــاء 
املــشــاركــني فــي االحــتــجــاجــات عــلــى الــعــدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي األخـــيـــر بــحــق الـــقـــدس وقــطــاع 
الفلسطينيني وممثلي  عــشــرات  شـــارك  غـــزة، 
الهيئات املحلية والناشطة في مجال الدفاع 
عـــن األســـــرى بــوقــفــة تــضــامــنــيــة مــعــهــم أمــس 
وســـط مــديــنــة نــابــلــس شــمــال الــضــفــة، وردد 
الشعب  وحــدة  عن  تعّبر  هتافات  املشاركون 

ويـــشـــدد الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عــلــى ضــــــرورة أن 
ــــالده مـــن ســيــاســتــهــا تـــجـــاه الــقــضــيــة  تــغــيــر بـ
إسرائيل«.  تعاملها مع  الفلسطينية، وكذلك 
وفــي هــذا الــصــدد، يــرى أن التغير »ال يعني 
إلغاء معاهدة السالم، لكن قيام عّمان بجردة 
حــســاب، مــــاذا ربــحــت ومــــاذا خــســرت، فقيام 
وفــي  أردنـــيـــة،  مصلحة  الفلسطينية  الــدولــة 
حال عدم قيامها، فال قيمة ملعاهدة السالم«.

بـــدوره، يعتبر األمـــني الــعــام لــحــزب الــوحــدة 
الشعبية الديمقراطي األردني، سعيد ذياب، 
 في األسس التي تنطلق منها 

ً
أن هناك خلال

السياسة الخارجية األردنية، والتي تسعى 
السياسة  مــع  الــتــمــاهــي  إلـــى  بشكل مستمر 
األميركية التي تخدم املصالح اإلسرائيلية، 
إلى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  مشيرًا 
أن هذه الرؤية تسببت بفقدان األردن الكثير 
من أوراق القوة. ويوضح ذياب أن الواليات 
املتحدة وإسرائيل تعتبران فصائل املقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، وبــشــكــل 
األردنــيــة تعاملت  الخارجية  فــإن  بــآخــر،  أو 

بلدية االحــتــالل فــي الــقــدس، أمـــس، شــعــارات 
وأســمــاء عــائــالت حــي الشيخ جـــراح املــهــددة 
مـــنـــازلـــهـــم بــــاإلخــــالء لـــصـــالـــح املــســتــوطــنــني، 
فــي  والــــــدهــــــان،  الــــطــــالء  أدوات  بـــاســـتـــخـــدام 

محاولة ملنع أي تضامن مع األهالي.
فــي غــضــون ذلـــك، اســتــدعــت شــرطــة االحــتــالل 
ـــني فــــي حــــي راس  ــــني مـــقـــدســـيَّ

َ
ــن أمـــــس مــــواطــ

الــعــامــود قـــرب بــلــدة ســلــوان، ملــراجــعــة بلدية 
االحـــــتـــــالل فــــي الـــــقـــــدس، بـــعـــدمـــا ســلــمــتــهــمــا 
إخــطــاريــن ملــراجــعــة الــبــلــديــة، بــحــجــة الــبــنــاء 
ــــوات االحـــتـــالل  ـــت قـ

ّ
دون تــرخــيــص. كــمــا شـــن

ليلة الثالثاء وفجر األربعاء، حملة مداهمات 
بالضفة،  مختلفة  مــنــاطــق  فــي  واقــتــحــامــات 
ــــني. وشــمــلــت  ــنـ ــ ــــواطـ ــــن املـ واعـــتـــقـــلـــت عـــــــددًا مـ

»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ ــح غـــيـــشـــان، فــ ويــــوضــ
املتعاقبة  األردنــيــة  الحكومات  أن  الــجــديــد«، 
ــت تــبــرر ذلـــك بــقــولــهــا إن عــّمــان »تتعامل 

ّ
ظــل

ــة، أي مـــع الــســلــطــة، وال نــتــعــامــل مع  ــ مـــع دولـ
النظر  إعـــادة  يجب  مسألة  وهــذه  تنظيمات، 
بها، فحركة حماس اليوم، تشكل رقما صعبا 
بالنسبة للقضية الفلسطينية، وعلى األردن 
الرسمي التعامل معها«. ويشرح غيشان أنه 
رغم الحرب التي تشنها القاهرة على جماعة 
»اإلخوان املسلمني«، والتي تعتبر »حماس« 
جـــــزءًا مــنــهــا، فــــإن مــصــر لــعــبــت دورًا يــخــدم 
مصالحها. ويقول: »نحن أصحاب الوصاية 
على املقدسات، والدور األردني له بعد خاص 
ينبغي  أنه  السالم«، معتبرًا  اتفاقية  بحسب 
ــــادة الــعــالقــات مـــع حــمــاس«.  »عــلــى عـــّمـــان إعـ
ويرى غيشان أن »التحدي الكبير اليوم أمام 
األردن، هــو مــا يحدث فــي حــي الشيخ جــّراح 
فــي مــديــنــة الــقــدس، وإذا مــا قـــررت إســرائــيــل 
إخــــالء ســـّكـــانـــه، فــالــوصــايــة لــهــا ثــمــن، ولــهــا 
كــلــفــة عــالــيــة عــلــى األردن، حــكــومــة وشــعــبــا«. 

الفلسطيني فــي كــافــة أمــاكــن تــواجــده. وقــال 
ــــرى في  مــنــســق الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــدعــم األسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــان لـــ نــابــلــس، مظفر ذوقــ
»تنفذ حملة عنصرية  االحــتــالل  إن سلطات 
ــدن  ــاء املــ ــنــ ــن أبــ ــات مــ ــئــ ــاولــــت املــ وهـــمـــجـــيـــة طــ
وتــحــديــدًا  املــحــتــل،  الـــداخـــل  فــي  الفلسطينية 
في الطيبة واللد واملرحلة والناصرة وحيفا 
وأم الــفــحــم، بــحــجــة مــشــاركــتــهــم فـــي »أعــمــال 
إن  نــقــول  مخلة بالنظام والــقــانــون«، ونــحــن 
تــلــك املـــســـيـــرات كــانــت وطــنــيــة بــامــتــيــاز، أكــد 
فــيــهــا شــعــبــنــا فـــي الـــداخـــل أنـــه مــكــون أصــيــل 
أماكن تواجده  من مكونات شعبنا في كافة 
التاريخية«. وأشــار ذوقــان إلى  في فلسطني 
املـــســـيـــرات واالحـــتـــجـــاجـــات نسفت  »تـــلـــك  أن 
الــتــأويــل كــل مــحــاوالت صهر  بشكل ال يقبل 
الفلسطينيني باملجتمع اإلسرائيلي، وكشفت 
ــــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــورة وزيــ ــ عــ
على  هــنــاك  الفلسطينيني  مــع  تتعامل  الــتــي 
أنــهــم مــواطــنــون مــن الــدرجــة الــثــانــيــة«. ولفت 
لعبوا  املــحــتــل  الـــداخـــل  »فلسطينيي  أن  إلـــى 
دورًا مــركــزيــا فــي مــعــركــة الــدفــاع عــن الــقــدس 
ــعـــشـــرات اآلالف،  واملــــقــــدســــات، وقـــــد هـــبـــوا بـ
وشدوا الرحال إلى املسجد األقصى، وقدموا 
أننا  يــؤكــد مــجــددًا  تضحيات جساما، وهـــذا 

شعب واحد، ال تفرقه املسميات«.
»العربي  بدوره، قال الناشط حسن شهاب لـ
الـــجـــديـــد« إن »الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الـــداخـــل 
يـــتـــعـــرضـــون لـــحـــمـــالت اعـــتـــقـــال بــالــجــمــلــة، 
ــتـــالل ال يــفــرق بـــني أبــنــاء  تـــدل عــلــى أن االحـ
أو  غــزة  أو  الضفة  فــي  الفلسطيني  الشعب 
الــداخــل  فلسطينيي  »أن  مــضــيــفــا  ــداخـــل،  الـ
أفشلوا محاوالت االحتالل التي بــدأت منذ 
عقود طويلة لكّي الوعي، بهدف ثنيهم عن 
االنتفاضة  لكن هذه  الفلسطينية،  هويتهم 
أثـــبـــتـــوا فــيــهــا أنـــهـــم مــتــمــســكــون بــهــويــتــهــم 

الفلسطينية العربية«.

مــع هـــذا املــفــهــوم كــمــا هـــو، مــا تــســبــب بنوع 
مــن القطيعة مــع فــصــائــل املــقــاومــة، وتــالــيــا 
ــة وفــقــدانــهــا  ــيــ بــعــجــز الــدبــلــومــاســيــة األردنــ
فــرصــة االســتــفــادة مــن الــتــطــورات األخــيــرة، 
ــاب، فــإن  بسبب الــقــنــوات املــغــلــقــة. ووفـــق ذيــ
السياسة الخارجية حرمت األردن من القيام 
بـــدور فــاعــل فــي األزمـــة األخــيــرة، معتبرًا أن 
ما تسرب حول اتصال مدير االستخبارات 
األردنية، اللواء أحمد حسني، مع »حماس«، 
القنوات  لفتح  أن هناك محاولة  إلــى  يؤشر 
مــــع جــمــيــع األطــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة وعــــدم 

االرتباط بمسار واحد.
الكاتب والصحافي األردنــي  من جهته، يرى 
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ مـــحـــمـــد ســــــويــــــدان، فـ
الــــجــــديــــد«، أن الــــدعــــم )األردنــــــــــــي( لــلــقــضــيــة 
كــان  األخـــيـــرة،  الــســنــوات  الفلسطينية خـــالل 
ــددة، مـــنـــهـــا الــســيــاســي  ــعــ ــتــ ــم بــــأشــــكــــال مــ ــتـ يـ
عــبــر الــتــواصــل مــع واشــنــطــن، وأحــيــانــا عبر 
ــل الــقــضــيــة  ــمــ الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل وحــ
الفلسطينية إلى املحافل الدولية، إضافة إلى 
واملستشفيات  اإلنسانية  املــســاعــدات  تقديم 
املــيــدانــيــة ودعـــم السلطة عــلــى كــافــة الصعد. 
ــــدور  ــامــــت بـ ــتــــابــــع ســـــويـــــدان أن بـــــــالده قــ ويــ
ســيــاســي وشــعــبــي جــّيــد، لــكــن تـــّم اســتــثــنــاؤه 
فــي مــفــاوضــات الــهــدنــة ووقــــف إطــــالق الــنــار 
لــعــدم وجـــود عــالقــات مــع »حـــمـــاس«، مشيرًا 
في املقابل إلى أن السلطة الفلسطينية التي 
يتواصل معها األردن، تعيش وضعا صعبا 
وعلى  والــخــارجــي،  الداخلي  املستويني  على 
زمام  تملك  التي  القوى  مع  التواصل  األردن 
املفاوضات  فإن  ولذلك،  »حماس«.  كـ املبادرة 
املـــبـــاشـــرة لـــوقـــف إطـــــالق الـــنـــار حــصــلــت عن 
طـــريـــق مـــصـــر وقــــطــــر، فــيــمــا لــــم يـــكـــن األردن 
حــاضــرًا عــلــى الــرغــم مــن مــوقــعــه الــجــغــرافــي، 
وذلك  الفلسطيني،  الشعب  مع  العالقة  ومــن 

لغياب العالقات مع القوى الفاعلة في غزة.

محاكم  إجراءات  إن  أمس  بيان  في  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  قالت 
جدي  اختبار  هي  وتشجيعه،  االستيطان  في  المتورطة  االحــتــالل 
بلينكن خالل  أنتوني  األميركي  الخارجية  أعلن عنها وزير  التي  للمواقف 
تقوم  التي  االحتالل  محاكم  قــرارات  خطورة  على  وشــددت  زيارته. 
األساس تتعلق بقضايا ترفعها جمعيات  باطلة من  بالنظر في قضايا 
فلسطينية،  منازل  عليها  المقامة  لألرض  ملكيتها  تّدعي  استيطانية 

كما يجري في حيي الشيخ جراح، وبطن الهوى.

اختبار للمواقف األميركية

مبنى تاريخي 
في قبضة 

المستوطنين
استولى مستوطنون، 

أمس األربعاء، على 
مبنًى قديم في قرية 

الرشايدة، شرق بيت لحم، 
جنوبي الضفة الغربية. 
وأوضح مدير مكتب 
هيئة مقاومة الجدار 

واالستيطان في بيت لحم، 
حسن بريجية، لـ»العربي 

الجديد«، أن المستوطنين 
»اقتحموا المبنى القديم 

الذي كان يستخدم 
مركزًا للشرطة في 

فترة االنتداب البريطاني، 
ومقرا للجيش أيام الحكم 
األردني للضفة، وسيطروا 

عليه«، مؤكدًا سعي 
الهيئة لمنعهم من ذلك 

بالتعاون مع الجهات 
المختصة.

اعتدى االحتالل أمس على 
المعتصمين أمام مقر 

المحكمة المركزية )مصطفى 
الخروف/ األناضول(

تحليل رصد

زار الصفدي رام اهلل في سياق المساعي السياسية لبالده )عصام ريماوي/األناضول(
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  شرق
      غرب

السودان: بدء حوار 
الحكومة وفصيل الحلو 

في جوبا
بـــدأت فــي عاصمة جــنــوب الــســودان، 
ــاء، مــفــاوضــات  ــ ــعـ ــ ــا، أمــــس األربـ جـــوبـ
الـــســـالم بـــني الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
ــر  ــريـ ــحـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ و»الـــــــحـــــــركـــــــة الــ
السودان«، فصيل عبد العزيز الحلو. 
وشـــــــارك فــــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، 
ــــودان،  ــــسـ رئـــيـــس حـــكـــومـــة جـــنـــوب الـ
ســـلـــفـــاكـــيـــر مــــيــــارديــــت )الــــــصــــــورة(، 
ورئيس مجلس السيادة السوداني، 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، 

عبد الله حمدوك، إضافة للحلو. 
)العربي الجديد(

األردن: إقرار قانون 
مكافحة غسل األموال

ــــي، أمــس  أقـــر مجلس الــنــواب األردنـ
األربـــعـــاء، مــشــروع قــانــون مكافحة 
ــاب.  ــ ــ غـــســـل األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـ
ــانـــون املــدعــي  ــقـ ويــمــنــح مـــشـــروع الـ
ــام صـــالحـــيـــة حـــجـــز الـــوســـائـــط  ــعــ الــ
املـــنـــوي  أو  املــســتــخــدمــة  واألدوات 
ــا، فـــــي جـــــرائـــــم غــســل  ـــهــ ـــتــــخــــدامـ اسـ
األموال أو الجرائم األصلية املرتبطة 
بها أو جرائم تمويل اإلرهاب. وقال 
النائب عبدالكريم الدغمي إن بعض 
ــانـــون تـــؤكـــد أنـــه  ــقـ الــــعــــبــــارات فــــي الـ
مــتــرجــم تــرجــمــة حـــرفـــيـــة، مـــن دون 
القوانني  إلــى  املــتــرجــمــون  ينتبه  أن 

العربية واإلسالمية.
)العربي الجديد(

سورية: »قسد« تواصل 
حملة االعتقاالت

واصلت »قوات سورية الديمقراطية« 
ــاء، حـــمـــالت  ــ ــ ــعـ ــ ــ )قـــــســـــد(، أمــــــس األربـ
االعتقال بهدف التجنيد اإلجباري، 
في ريفي الحسكة والرقة، في شمال 
وشمال شرقي سورية على التوالي. 
كما واصلت حملتها ضد أصحاب 
الدراجات النارية في ناحية الكرامة، 
ــة. وكــشــفــت مـــصـــادر أن  ــرقـ شــرقــي الـ
»قسد« نصبت الحواجز على الطرق 
املؤدية إلى الرقة، واعتقلت 20 شابا 
على األقل بهدف التجنيد اإلجباري 
فــي صــفــوفــهــا. وأضـــافـــت أن »قــســد« 
وضعت الشبان في مقر لها بمنطقة 
الــــفــــروســــيــــة، تـــمـــهـــيـــدًا لــنــقــلــهــم إلـــى 

معسكرات التدريب.
)العربي الجديد(

ُعمان: تظاهرات صحار 
مستمرة

متظاهرين  بــني  مواجهات  اندلعت 
ــة  ــنــ ــديــ وقــــــــــــــــوات الـــــــشـــــــرطـــــــة فــــــــي مــ
ــالـــي ســلــطــنــة عـــمـــان،  صــــحــــار، شـــمـ
ــاء، فـــي الـــيـــوم الـــرابـــع  ــ أمــــس األربـــــعـ
بــفــرص عمل،  الحــتــجــاجــات تطالب 
ــدر حـــقـــوقـــي ونـــاشـــطـــني.  ــق مـــصـ ــ وفـ
وأفادت املديرة التنفيذية للجمعية 
ــان )غــيــر  الــعــمــانــيــة لــحــقــوق اإلنــــســ
حـــكـــومـــيـــة(، حــبــيــبــة الـــهـــنـــائـــي، بــأن 
ــاكــــات جــــــاءت عـــقـــب قــيــام  ــبــ ــتــ »االشــ
ــــق فــي  ــريـ ــ مـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــإغـــــالق طـ
صـــحـــار، فــــردت الــشــرطــة بــمــحــاولــة 

تفريقهم بقنابل الغاز«.
)األناضول(

روسيا تدعم األمم 
المتحدة يمنيًا

أعـــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
ــــروف )الــــصــــورة(، أمــس  ســيــرغــي الفـ
ــــن دعــــــم بــــــــالده لـــلـــدور  األربـــــــعـــــــاء، عـ
فــي تسوية  املتحدة  لأمم  املــحــوري 
األزمــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة. وأضــــــــــاف خــــالل 
ــيـــره  مــــبــــاحــــثــــات أجـــــــراهـــــــا مــــــع نـــظـ
اليمني أحمد عــوض بن مبارك، في 
مــديــنــة ســوتــشــي، جــنــوبــي روســيــا، 
أن مــوســكــو »تــشــعــر بقلق بــالــغ إزاء 
الــــوضــــع فــــي الــــيــــمــــن، الـــــــذي مــزقــتــه 
الــــحــــرب األهــــلــــيــــة«، بـــحـــســـب مــوقــع 
»روســيــا الـــيـــوم«. مــن جــانــبــه، طالب 
بـــن مـــبـــارك »روســـيـــا بــالــقــيــام بـــدور 
أكـــبـــر فـــي الــضــغــط عــلــى املــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، ومــن خلفها إيـــران لوقف 
حربها العبثية ضد الشعب اليمني، 

واالنخراط في السالم«.
)األناضول(
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لوكاشينكو يتهم الغرب 
بمحاولة تقويض حكمه

اتهم الرئيس البيالروسي، ألكسندر 
لوكاشينكو، أمس األربعاء، الغرب، 
تحويل  واقــعــة  اســتــخــدام  بمحاولة 
ــرة »رايــــــــــان إيـــــــر« يـــوم  ــ ــائـ ــ ــار طـ ــســ مــ
اإلثـــــنـــــني املـــــاضـــــي إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
لحكمه  املــعــارض  واعتقال  مينسك، 
رومــــــــان بـــروتـــاســـيـــفـــيـــتـــش، والـــــذي 
 حــرب ضــده، 

ّ
كــان على متنها، لشن

متهما الغرب بتقديم تصور خاطئ 
لتعامله مع األمر. وقال لوكاشينكو، 
ــيــــالروســــي، إنـــه  ــبــ أمــــــام الــــبــــرملــــان الــ
ــلـــى نـــحـــو قـــانـــونـــي بــمــا  تــــصــــرف عـ
ــا أن  ــفـ ــيـ ــة، مـــضـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــلـــق بـ ــتـــعـ يـ
ــات الــــخــــبــــيــــثــــة«  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ »أصــــــــحــــــــاب الــ
بهدف  الواقعة  استخدام  يحاولون 

تقويض حكمه.
)رويترز(

بوروندي: قتلى وجرحى 
بهجمات في العاصمة 

قــتــل شـــخـــصـــان، وأصـــيـــب آخــــرون 
ها 

ّ
بــجــروح، فــي أربـــع هجمات شن

الثالثاء،  أول من أمس  مجهولون، 
في عاصمة بوروندي، بوغمبورا، 
ــل الــــيــــدويــــة.  ــابـ ــنـ ــقـ مـــســـتـــخـــدمـــني الـ
ــد  ــــال أحــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــ ــــرطـ ــــشـ وأكـــــــــــدت الـ
املــهــاجــمــني، جـــراء انــفــجــار القنبلة 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي حــــوزتــــه، فـــي أول 
ــفــــجــــارات مــــن نـــوعـــهـــا تــشــهــدهــا  انــ
ــذ تــــــولــــــي الــــرئــــيــــس  ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ املــ
إيفاريست ندايشيمي السلطة في 

شهر يونيو/ حزيران املاضي.
)رويترز(

زعيم »البوليساريو« 
يمتثل للقضاء اإلسباني

قـــــــــــــــال مـــــــمـــــــثـــــــلـــــــون عـــــــــــن »جـــــبـــــهـــــة 
الجبهة  زعــيــم  إن  الــبــولــيــســاريــو«، 
إبراهيم غالي سيمثل في األول من 
قاضي  أمام  املقبل،  يونيو/حزيران 
ــبــــانــــي ســانــتــيــاغــو  الــتــحــقــيــق اإلســ
ــدراز، لــســمــاع اتـــهـــامـــات ســتــوجــه  ــ ــ بـ
إليه في قضية ارتكاب جرائم حرب. 
وقـــــال مـــســـؤول فـــي »الـــجـــبـــهـــة«، إن 
غــالــي، املــوجــود حاليا فــي إسبانيا 
كــورونــا، سيمتثل ألمر  مــن  للعالج 
االستدعاء »تعبيرًا عن ثقة الجبهة 
في العدالة«، بعدما كان في السابق 

قد رفض التوقيع على هذا األمر.
)أسوشيتد برس(

القاهرة، طرابلس ــ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية مقربة من اللجنة املعنية 
في امللف الليبي إن قائد مليشيات شرق ليبيا، 
العالج  يتلقى  حفتر،  خليفة  املتقاعد  الــلــواء 
فـــي أحــــد املــســتــشــفــيــات الــعــســكــريــة املــصــريــة 
وأضافت  أخــيــرًا.  لوعكة صحية  تعرضه  بعد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املـــصـــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ
قل أخيرًا إلى املركز الطبي العاملي 

ُ
ن أن حفتر 

فـــي طـــريـــق مــصــر إســمــاعــيــلــيــة الـــصـــحـــراوي، 
بطائرة طبية مجهزة، وذلك بعد معاناته من 
آثـــار إصــابــة سابقة بجلطة دمــويــة. وبحسب 
املـــصـــادر، فـــإن حفتر الـــذي كـــان قــد وصـــل إلــى 
مصر، قبل أيــام، وهو يعاني من حالة سيئة، 
بدأ في التعافي وباتت حالته مستقرة حاليا، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه قـــد يـــغـــادر املــســتــشــفــى خــالل 
ــام قــلــيــلــة بـــعـــد تــحــســن حـــالـــتـــه، وإمــكــانــيــة  ــ أيــ
مــواصــلــة الـــعـــالج فـــي مــقــر إقــامــتــه فـــي ليبيا. 
العام  الــوضــع الصحي  فــإن  ووفــقــا للمصادر، 
لحفتر، ربما يكون عائقا كبيرًا أمام طموحاته 

وتطلعاته السياسية في أداء دور في مستقبل 
من  مجموعة  مــن  يعاني  إذ  السياسي،  ليبيا 
عد التقديرات الطبية لها 

ُ
األمراض املزمنة، وت

بغير املستقرة. وسبق لحفتر، البالغ من العمر 
لتلقي  عـــام 2018  ــقــل منتصف 

ُ
ن أن  عــامــا،   78

الـــعـــالج فـــي أحـــد املــســتــشــفــيــات فـــي العاصمة 
الفرنسية باريس بعد تدهور حالته الصحية، 
قل 

ُ
ن أن  بعد  دماغية،  بجلطة  إصابته  نتيجة 

في حالة حرجة وقتها.
وتــأتــي األنــبــاء عــن حــالــة حفتر الصحية، في 
مستقبله  مصير  الغموض  فيه  يكتنف  وقــت 
ــاقــــات  ــقــ ــتــــحــ ــــي، مــــــع اقـــــــتـــــــراب االســ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
األول  ديسمبر/كانون  في  املقررة  االنتخابية 
الجديدة  التنفيذية  السلطة  وتشكيل  املقبل، 
ــرًا، والـــتـــي أســـفـــرت عـــن تــولــي  ــيـ فـــي لــيــبــيــا، أخـ
الوحدة  حكومة  رئاسة  الدبيبة  الحميد  عبد 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــحـــمـــد املـــنـــفـــي رئــــاســــة املــجــلــس 
الـــرئـــاســـي. وبــحــســب املـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن حفتر ســعــى خــالل  لـــ
الفترة املاضية لتسويق نجله صدام سياسيا، 
كــمــرشــح رئـــاســـي، مـــن خـــالل عـــدد مـــن الــقــوى 
حفتر  انــخــرط  إذ  الليبي،  املشهد  فــي  الفاعلة 
فــي مـــشـــاورات مــع الــــروس واإلمـــاراتـــيـــني، من 
االستحقاق  خــالل  نجله  بــدعــم  إقناعهم  أجــل 
ــع فـــي شــهــر ديــســمــبــر. كما  ــزمـ االنــتــخــابــي املـ
ـــارت املـــصـــادر إلـــى أن حــفــتــر ســعــى أيــضــا  أشــ
لــعــقــد لــقــاء مــع مــســؤولــني إســرائــيــلــيــني خــالل 
ــــدف ذاتـــــــه،  ــهــ ــ ــن أجـــــــل الــ ــ الــــفــــتــــرة املــــاضــــيــــة مــ
والـــحـــصـــول عــلــى دعــــم الـــلـــوبـــيـــات الــيــهــوديــة 
القرار  في صناعة  تتحّكم  التي  العواصم  في 
الــلــيــبــي. وفــــي ســيــاق الـــحـــراك األمـــمـــي لــلــدفــع 

 
ّ
وحث امللتقى.  عن  املنبثقة  القانونية  اللجنة 
كــوبــيــتــش فــي كــلــمــتــه، املجتمعني بــدعــوة من 
ــة إلـــــى لــيــبــيــا، لــلــعــمــل بــــروح  ــيـ ــمـ الــبــعــثــة األمـ
التعاون، وصواًل إلى قبول نتائج االنتخابات 

قدما بخريطة الطريق األممية للسالم الليبي، 
أكد املبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش، 
ــراء االنــتــخــابــات  ــ ــرورة إجـ ــ أمـــس األربــــعــــاء، ضـ
موعدها  في  والتشريعية،  الرئاسية  الليبية، 
املقبل،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   24 فــي  املــقــرر 
األطــراف  بتقبل  تسمح  آلية دستورية  ووفــق 
وجاء  االنتخابات.  هــذه  نتائج  كافة،  الليبية 
كالم كوبيتش خالل افتتاحه جلسات ملتقى 
الليبي، والتي تعقد بشكل  السياسي  الحوار 
افـــتـــراضـــي، وتــســتــمــر يـــومـــني )أمـــــس والـــيـــوم 
الـــخـــمـــيـــس(، ملــنــاقــشــة الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة 
أعدته  والـــذي  املنتظرة،  الليبية  لالنتخابات 

ذلك  ويــأتــي  األممية.  الخريطة  وفــق  املرتقبة، 
ــل لــيــبــيــا حــول  ــ ــع الـــجـــدل الــــدائــــر داخـ عــلــى وقــ
ما  فــي  للملتقى  القانونية  اللجنة  خــالصــات 
يتعلق باآللية الدستورية إلجراء االنتخابات، 
التأسيسية  الــهــيــئــة  عليها  تــوافــق  لــم  والــتــي 
الــلــيــبــيــة لــصــيــاغــة الــدســتــور، ال ســيــمــا لجهة 
إمــكــانــيــة عــــدم إجــــــراء اســتــفــتــاء عــلــيــهــا. ولــم 
يصدر عن امللتقى والبعثة األممية، أمس، أي 

رّد على هذه االعتراضات.
ودعا كوبيتش، أعضاء امللتقى، إلى »التوافق 
والـــعـــمـــل بـــــروح الـــتـــعـــاون« ملــنــاقــشــة مــقــتــرح 
القاعدة الدستورية »بعيدًا عن التركيز على 
نقاط الخالف«. وشــّدد املبعوث األممي على 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا،  ـــ ــرورة إجـ ـــ ضـ
 األطراف الليبية على ضرورة »نبذ 

ّ
كما حث

الخالفات  بـــإدارة  وااللــتــزام  الكراهية  خطاب 
ــة تــمــّكــنــهــم من  ــيـ بــشــكــل ســلــمــي، لــبــنــاء أرضـ
الــقــبــول بــنــتــائــج االنــتــخــابــات«. مــن جهتها، 
أوضحت عضو اللجنة القانونية في امللتقى 
سلوى الدغيلي، في تقديمها مقترح القاعدة 
أبــواب   4 مــن  تتكون  القاعدة  أن  الدستورية، 
و47 مـــــــادة، مــنــهــا مــــــادة تــتــعــلــق بــانــتــخــاب 
الرئيس مباشرة من الشعب، أو عبر مجلس 
التوافق  إلــى ضـــرورة  املقبل، مشيرة  الــنــواب 
عــلــى الـــقـــاعـــدة لــيــتــم تــضــمــيــنــهــا فـــي اإلعــــالن 
في  التشريعية  الجهات  قبل  من  الدستوري 
ليبيا، لتكون أساسا دستوريا لالنتخابات. 
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 
قــد اعــتــرضــت عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات على 
أســــاس دســـتـــور مـــؤقـــت، مــطــالــبــة بــاســتــفــتــاء 

شعبي على املشروع.

إعادة إعمار غزة
قـــال رئــيــس حــركــة »حــمــاس« فــي غـــزة يحيى 
السنوار، في لقاء مع صحافيني »نرحب بكل 
جهد لــإعــمــار... وأؤكـــد الــتــزامــنــا فــي حماس 
لــن نأخذ قرشا واحـــدًا جــاء لإعمار في  أننا 
قــطــاع غـــزة والــعــمــلــيــة اإلنــســانــيــة«. وأضـــاف 
»سنسهل مهمة إعــادة اإلعــمــار في غــزة على 
العملية  تكون  أن  على  وسنحرص  الجميع. 
شفافة ونزيهة، وأال يذهب أي قرش لحماس 
أو لـــلـــقـــســـام«، الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــلــحــركــة. 
للقسام  مريحة  مالية  مصادر  »لدينا  وتابع 
وحــمــاس: جــزء أســاســي مــن إيـــران وجـــزء من 
متبرعني عرب ومسلمني وأحرار العالم الذين 

يتضامنون مع شعبنا ومع حقوقه«.
ــرى لــلــصــحــافــيــني عصر  وفـــي تــصــريــحــات أخــ
ــــس، أعـــلـــن الـــســـنـــوار تــرحــيــب الــحــركــة بكل  أمـ
الــجــهــود الـــدولـــيـــة إلعـــمـــار غــــزة، مــضــيــفــا »لــن 
يــنــقــضــي هـــذا الـــعـــام ومــشــاكــل غـــزة كــمــا هــي، 
وســـنـــحـــرق األخــــضــــر والـــيـــابـــس إن لــــم يــرفــع 

غزة، رام اهلل، القاهرة ـ العربي الجديد

مــع اســتــمــرار الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي 
ــقــــاومــــة  ــة بـــــني املــ ــهــــدئــ ــتــ لـــتـــثـــبـــيـــت الــ
ــادة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة واالحـــــتـــــالل، وإعــ
األخير  اإلسرائيلي  الــعــدوان  بعد  غــزة  إعمار 
ــقــــطــــاع، بـــــرز أمـــــس األربـــــعـــــاء مــوقــف  عـــلـــى الــ
ــدت لـــيـــونـــة تــجــاه  ــ ــتـــي أبــ حـــركـــة »حــــمــــاس« الـ
شــــــــروط اإلعــــــمــــــار، مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا لـــــن تـــأخـــذ 
»قــرشــا واحـــدًا« مــن األمـــوال املخصصة لهذه 
الــعــمــلــيــة، مــع تــأكــيــدهــا رفـــض تسييس هــذه 
الـــقـــضـــيـــة. يـــأتـــي هـــــذا اإلعـــــــالن بـــعـــد تــشــديــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــات املـــتـــحـــدة ســتــضــمــن عـــدم  ــ ــــواليـ عـــلـــى أن الـ
»اســتــفــادة« حــركــة »حــمــاس« مــن املــســاعــدات 
الدولية التي ستخصص إلعــادة إعمار غزة، 
املنطقة  فــي  أمـــس جــولــتــه  استكمل  أنـــه  علما 
ــّمـــان. وفـــي مــوقــف الفــت،  بـــزيـــارة الــقــاهــرة وعـ

الـــحـــصـــار«. وتـــابـــع أن الـــقـــدس »خــــط أحــمــر«، 
بــمــخــطــطــاتــهــا في  مــرتــبــط  إســرائــيــل  و»زوال 
الفلسطينية،  املــقــاومــة  أن  وأضــــاف  املــديــنــة«. 
أرادت )خالل الجولة املاضية( إيصال رسالة 
للعدو والعالم بأنه كفى لعبا بالنار، مضيفا 
»بدأنا بإطالق الصواريخ باتجاه القدس أواًل 
ليعلم االحتالل أن لأقصى رجــااًل يحمونه«. 
وأكــــــد أن املــــقــــاومــــة تــســتــطــيــع إطــــــالق مــئــات 
الــصــواريــخ )بــاتــجــاه إســرائــيــل( فــي الدقيقة 
الـــواحـــدة بــمــدى 200 كــيــلــومــتــر، الفــتــا إلـــى أن 
إســـرائـــيـــل فــشــلــت فـــي تــوجــيــه ضــربــة للصف 
ــكـــري واألمـــنـــي  ــعـــسـ ــيــــادي الـــســـيـــاســـي والـ ــقــ الــ
»حماس«، وغرف التحكم والسيطرة. وتابع:  لـ
اغــتــيــال 500 مــن مقاتلي  »حـــاولـــت إســرائــيــل 
لكنها  الــبــري  االجــتــيــاح  النخبة تحت خــدعــة 
فشلت«، مشيرًا إلى أن إسرائيل اغتالت نحو 
15 شخصا فقط من الصفوف القيادية الثانية 
والثالثة والرابعة في الحركة. وكشف أن لدى 
»حـــمـــاس« 500 كــيــلــومــتــر مـــن األنـــفـــاق تحت 
األرض، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تلحق ضررًا 
ســـوى بــــ5 فـــي املـــائـــة مــنــهــا. وتـــابـــع الــســنــوار: 
خططنا الختتام الجولة بضرب 300 صاروخ 

وأوقفناها جراء وساطات.
ــاق نـــفـــســـه، أعــــلــــن رئــــيــــس املــكــتــب  ــيــ ــســ ــي الــ ــ فـ

هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  لحركة  السياسي 
فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، تــرحــيــب 
ــدًا  ــ ــار، واعـ ــ ــمـ ــ الـــحـــركـــة بـــكـــل جـــهـــد إلعـــــــادة اإلعـ
بـــشـــكـــل قــــاطــــع بـــــإعـــــادة إعــــمــــار كــــل مــــا دمــــره 
االحتالل، رافضا في املقابل »تسييس قضية 
إعـــادة إعــمــار غــزة ألنــه حــق مكتسب وقضية 
إنسانية«. ولفت هنية إلى أن األداء العسكري 
على  الـــعـــدوان  خـــالل  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة 
غــزة »كـــان مشرفا وفـــرض مــعــادالت غــايــة في 
األهــمــيــة«، مضيفا أن »مـــا قــامــت بــه املــقــاومــة 
فـــاجـــأ الــصــديــق كــمــا فـــاجـــأ الـــعـــدو فـــي األداء 
واملزاوجة بني التحرك السياسي والعسكري«. 
وتابع: »سددنا ضربة قوية جدًا لصفقة القرن 
وأظـــهـــرنـــا زيــــف الــتــطــبــيــع وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات 
مــــع االحـــــتـــــالل«، مــعــتــبــرًا أن »مـــعـــركـــة ســيــف 
الــــقــــدس جــعــلــت أوســــلــــو والــتــنــســيــق األمـــنـــي 
ومــشــروع املــفــاوضــات خــلــف ظــهــورنــا«. وأكــد 
»أننا أفشلنا خطة إسرائيل للنيل من قدرات 
ــرار  املــقــاومــة وشبكة األنــفــاق فــي غـــزة، واألضـ
تنل  ولــم  ثانوية  كانت  باملقاومة  لحقت  التي 
أن  إلــى  للفصائل«، مشيرًا  الصلبة  البنية  من 
»تــقــديــرنــا أنـــه لــم يــكــن هــنــاك قـــرار إســرائــيــلــي 
بالتوغل البري ألنهم يعرفون مدى الخسائر 
أعلنت  الــوقــت،  هــذا  فــي  الــتــي سيتكبدونها«. 
ــدًا بـــرئـــاســـة هــنــيــة ســـيـــزور  ــ »حــــمــــاس« أن وفــ
القاهرة خالل األيام املقبلة بعد تلقي دعوة من 
مصر. في غضون ذلك، واصل وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن جولته في املنطقة، 
فيما نقلت وكالة »رويترز« عن مصدر مطلع 
إنه من املتوقع أن يعني الرئيس األميركي جو 
نــايــدس سفيرًا  تــومــاس  الدبلوماسي  بــايــدن، 

للواليات املتحدة لدى إسرائيل.
واجــتــمــع بلينكن أمـــس مــع الــرئــيــس املــصــري 
عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى القاهرة. 
وذكر بيان للرئاسة املصرية أن السيسي أشار 
إلى أن تطورات األحداث األخيرة تؤكد أهمية 
الــعــمــل بــشــكــل فــــوري الســتــئــنــاف املــفــاوضــات 
واإلســرائــيــلــيــني  الفلسطينيني  بــني  املــبــاشــرة 
بانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفني مجددًا 
إلـــى طــاولــة الـــحـــوار. مــن جــهــتــه، ثــمــن بلينكن 
ــة الــحــثــيــثــة لــلــتــوصــل إلـــى  ــريـ ــهـــود املـــصـ الـــجـ
الفلسطيني  الجانبني  النار بني  إطــالق  وقــف 
واإلســـرائـــيـــلـــي والــعــمــل عــلــى تــثــبــيــتــه، معربا 
املصرية.  للجهود  األميركية  اإلدارة  دعــم  عن 
األميركية  الــســفــارة  موظفي  بلينكن  والــتــقــى 
 لهم إن الــواليــات املتحدة 

ً
فــي الــقــاهــرة، قــائــال

الفلسطينيون  يعيش  كــي  تتعاونان  ومصر 
واإلســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي ســــالم وأمــــــان. وأضــــاف 
»لــديــنــا فــي مــصــر شــريــك حقيقي وفــعــال في 
التعامل مع العنف، وإنهائه على نحو سريع 
نسبيا. واآلن نعمل عن كثب معا لبناء شيء 
إيجابي«. وبعد زيارته القاهرة، توّجه بلينكن 
إلــــى الــعــاصــمــة األردنــــيــــة عـــّمـــان، آخــــر محطة 

ضمن جولته الشرق أوسطية. 
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  زار  بــالــتــوازي، 
ــــس إســـرائـــيـــل واألراضـــــــي  دومـــيـــنـــيـــك راب أمـ
ــوزراء  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث الــتــقــى رئـــيـــس الــ
اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو فـــي الــقــدس 
والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس في 
ــى جـــانـــب كـــبـــار املـــســـؤولـــني فــي  ــ ــه، إلـ ــلــ رام الــ
استقباله  خـــالل  عــبــاس  وأكــــد  حكومتيهما. 
ــــوري بــمــســار  ــفـ ــ الـ الــــبــــدء  أمـــــس راب، أهـــمـــيـــة 
سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية 
الدولية، ينهي االحتالل ألرض دولة فلسطني، 
على أساس قرارات الشرعية الدولية. بدوره، 
أكــد راب مــوقــف بـــالده الــداعــم لحل الدولتني 
واســـتـــعـــداد بــريــطــانــيــا لــدعــم جــهــود الــســالم 
ومواصلة  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بني 
وبناء  الفلسطيني  الشعب  دعــم  على  العمل 
مؤسساته واقتصاده. وكان وزير الخارجية 
الفلسطيني رياض املالكي، قد أعلن أن وفدًا 
يترأسه رئيس الــوزراء محمد اشتية، سوف 
يــــزور نــهــايــة مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي ثـــالث دول 
خليجية. وعن تلك الدول ومواعيد الزيارات 
قال في حديث إلذاعة »صوت فلسطني« إننا 
»نضع بعض اللمسات األخيرة في التنسيق 
لــلــزيــارة، وســـوف يعلن جدولها  والــتــرتــيــب 

والدول التي سنزورها الحقا«.
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توتر  خط  على  إيطالية،  بفتاة  مصري  ضابط  تحرش  قضية  دخلت 
إلى  إضافة  بها،  حاليًا  مصر  تنشغل  إذ  والقاهرة،  روما  بين  العالقات 
مجريات المحاكمات المنتظرة في روما بقضية مقتل جوليو ريجيني

قضية

ضباط مصر 
أمام محاكم 

إيطاليا

اإليطالي، وبأنه  النظام  للمدينة، وعار على 
ــرام املــــــرأة في  ــتــ ــقـــاص مـــن احــ ــتـ ال يــمــكــن االنـ
إيطاليا وأوروبــا«. ووفقا لتقديرات املصادر 
املــصــريــة، فـــإن الــقــضــيــة الــخــاصــة بالضابط 
ـــحـــرك غــيــابــيــا قبل 

ُ
املــتــهــم بــالــتــحــرش ربــمــا ت

املتهمني بقتل ريجيني،  موعد بدء محاكمة 
نظرًا لعدم شمول هذه النوعية من القضايا 

بالعطلة القضائية في إيطاليا.
ريجيني،  قضية  في  املقبلة  التحركات  وعــن 
ــادر أن مــصــر لـــن تــســلــم أيــــا من  أكـــــدت املــــصــ
ــاط املـــتـــهـــمـــني، وســـتـــكـــتـــفـــي بــتــقــديــم  ــبــ الــــضــ
مــذكــرات تشكك فــي سالمة اإلجــــراءات، نظرًا 
أي من  املتهمني شخصيا في  لعدم مواجهة 
مــراحــل الــتــحــقــيــقــات. وتــحــدثــت املــصــادر عن 
وجود خالف حول التحرك القانوني في هذه 
القضية بني محاميني اثنني تتعامل معهما 
السفارة املصرية. ويتجه أحد املحاميني إلى 
ضـــرورة عــدم تقديم أي دفــاع موضوعي في 
ــراءات  ــ الــقــضــيــة، والــتــركــيــز عــلــى بــطــالن اإلجـ
اإليــطــالــيــة، على ضــوء عــدم قـــدرة رومـــا على 
أبعد،  هو  ما  إلــى  الغيابية  املحاكمة  تطوير 
بسبب عــدم وجـــود أي إطـــار قانوني يسمح 
لها بطلب املتهمني من مصر أو إلزامها بذلك، 
عدا فرض قيود على حركة الضباط األربعة 
خارج مصر. وتدعم القاهرة هذه الرؤية، في 

القاهرة ــ العربي الجديد

في وقت كان ُيفترض فيه أن تتفرغ 
الدوائر املصرية املختصة بمجريات 
ــرة لـــلـــضـــبـــاط  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة املـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ املـ
املصريني األربــعــة، طــارق صابر وآســر كمال 
الــعــال شريف،  وهــشــام حلمي ومــجــدي عبد 
ــالـــي جــولــيــو  املــتــهــمــني بــقــتــل الـــطـــالـــب اإليـــطـ
مصادر  كشفت   ،)2016 الــعــام  )فــي  ريجيني 
أحد  تــحــرش  واقــعــة  أن  مصرية  دبلوماسية 
الضباط املصريني، الذين سافروا إلى إيطاليا 
الفرقاطة »برنيس« من طــراز »فريم«  لتسلم 
إيطالية،  املــاضــي، بفتاة  إبــريــل/ نيسان  فــي 
ستتحول هي األخــرى إلــى محاكمة جنائية 
قريبا. وكــان قاض في رومــا قد قبل، أول من 
ــدعـــوى الــجــنــائــيــة  أمــــس الـــثـــالثـــاء، تــحــريــك الـ
استماع  جلسة  بعد  ريجيني،  قضية  بشأن 
لالدعاء عقدت في اليوم ذاتــه، وتحددت لها 

جلسة في 14 أكتوبر/ تشرين األول املقبل.
فقد أوضحت  الثانية،  للقضية  بالنسبة  أما 
املتهم بالتحرش، »كان  الضابط  أن  املصادر 
قد تلقى بنفسه أمرًا بتقييد الحركة في نطاق 
مــحــافــظــة لــيــغــوريــا فـــي مــديــنــة ســبــيــتــســيــا، 
بــالــقــرب مــن جــنــوى، شــمــال غــربــي إيطاليا«، 
ومــالزمــة الــفــنــدق الـــذي كــان مقيما فيه إبــان 
التحقيق األولي في الواقعة، إال أنه أقدم على 
السلطات  برعاية  إيطاليا  ومغادرة  الهروب 
ــة، وبـــمـــعـــاونـــة مــــن جـــهـــة حــكــومــيــة  ــريــ املــــصــ
إيطالية واحــدة، أو على األقــل من مسؤولني 

تنفيذيني إيطاليني.
الجدل حول املوضوع مقتصرًا  وبعدما كان 
حــتــى مــنــتــصــف شــهــر مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، 
عــلــى إثـــــارة بــعــض الــســيــاســيــني الــيــســاريــني 
اختفاء  عن مالبسات  تــســاؤالت  إيطاليا  في 
أو تــهــريــب املــتــهــم، تــلــقــت الــســفــارة املــصــريــة 
فــي رومــا إشــعــارًا رسميا، األســبــوع املاضي، 
بتحريك دعوى قضائية من االدعاء اإليطالي 
ــارب، بــتــهــمــتــي الــتــحــرش  ــهــ ضـــد الـــضـــابـــط الــ

واإلخالل بالقوانني املحلية. 
املصرية، وبعد  السفارة  أن  املصادر  وذكــرت 
الــتــواصــل مـــع الـــقـــاهـــرة، تــعــاقــدت مـــع مكتب 
مــحــامــاة شهير لــلــدفــاع عــن الــضــابــط املتهم، 
ليسهل  تحديدًا،  التحرش  اتهامات  وتفنيد 
ــلـــة األخــــــرى  ــع املـــشـــكـ ــ بـــعـــد ذلــــــك الـــتـــعـــامـــل مـ
ــــالد. وأوضــــحــــت  ــبــ ــ ــ ــه ال ــادرتــ ــغــ ــمــ ــة بــ ــاصــ ــخــ الــ
املصادر أن هناك طلبا تقدم به عمدة مدينة 
ســيــبــتــســيــا، بــيــيــرلــويــجــي بــيــراتــشــيــنــي، إلــى 
االدعــاء اإليطالي، العتباره مدعيا مدنيا في 
تنفيذيا  بــعــدًا  يــضــفــي عليها  بــمــا  الــقــضــيــة، 
أيـــضـــا، بــعــدمــا أعــلــن الــعــمــدة، قــبــل أســابــيــع، 
أنـــه »يــعــتــبــر هــــروب الــضــابــط بــمــثــابــة إهــانــة 

مقابل اتجاه املحامي اآلخر إلى تقديم دفاع 
موضوعي استنادًا إلى التحقيقات الخاصة 
بــالــنــيــابــة الــعــامــة املــصــريــة، والــســرديــة التي 
توصلت إليها، والتي تروج لنظرية تعرض 
ريــجــيــنــي لــلــخــطــف والــقــتــل مـــن قــبــل »طـــرف 
ــدم الـــعـــالقـــات املــصــريــة  ــالـــث« يـــرغـــب فـــي هــ ثـ
اإليــطــالــيــة، والــتــركــيــز عــلــى أمـــور عـــدة ترمي 
إلى اتهام ريجيني بأنه كان جاسوسا. ومن 
الحقيقي الختيار  السبب  األمــــور،  هــذه  بــني 
ريجيني لجامعة كامبريدج للدراسة، وسبب 
تــحــديــدًا،  تتعلق بمصر  مــواضــيــع  اخــتــيــاره 
ــبــــالد،  ــبــــب مـــخـــالـــفـــتـــه شـــــــروط دخـــــــول الــ وســ

الدراسة.  حيث دخلها كسائح ومن ثم بدئه 
ــلــبــت مــعــرفــة تــفــاصــيــل عـــن بعض 

ُ
وكـــذلـــك ط

يتواصل  كـــان  الــتــي  اإليــطــالــيــة  الشخصيات 
ــــالل إقـــامـــتـــه املـــســـتـــمـــرة بـــالـــقـــاهـــرة،  مــعــهــا خـ
وتحركاته خالل آخر زيارة أجراها إلى بالده 

في العطلة السابقة ملقتله.
وبــحــســب املــــصــــادر، فــقــد قـــدمـــت نــيــابــة رومـــا 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة املــصــريــة مــذكــرة مــطــولــة ردًا 
سبق  التي  واألسئلة  املصرية،  الطلبات  على 
السابقة.  الــتــفــاوضــيــة  الــجــولــة  فــي  توجيهها 
وأكــــــــدت املـــــذكـــــرة أن املـــســـتـــوى االقـــتـــصـــادي 
ــامـــات الـــدراســـيـــة  ــمـ ــتـ والـــبـــحـــث الــعــلــمــي واالهـ
ــقــــط األســــــبــــــاب الــــــــــواردة  ــة هـــــي فــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
الختيار ريجيني جامعة كامبريدج للدراسة، 
واختياره موضوعات تتعلق بمصر تحديدًا، 
وأن مخالفته شروط دخول مصر حيث دخلها 
كسائح ومن ثم بدئه الــدراســة، جــاءت بسبب 
ــر خــوفــا  ــ ــــذا األمــ ــانــــب هـ اعـــتـــيـــاد الــــطــــالب األجــ
مــن التضييق األمــنــي. كما أوضــحــت املــذكــرة 
هوية بعض الشخصيات اإليطالية التي كان 
يــتــواصــل مــعــهــا خــــالل إقــامــتــه املــســتــمــرة في 
القاهرة، وتحركاته خــالل آخــر زيــارة أجراها 
والتي  ملقتله،  السابقة  العطلة  فــي  بــالده  إلــى 

ها عادية وال تثير أي شكوك.
ّ
جاءت كل

وبـــالـــتـــوازي مــع عــمــل الــقــضــاء، تــواجــه مصر 
جهودًا نيابية إيطالية مكثفة ملراجعة تعاون 
الحكومة اإليطالية معها في عدد من امللفات، 
استغالاًل لعدم تكوين رئيس الوزراء الجديد 
مــاريــو دراجـــي قـــرارًا فــي هــذا الــشــأن. ويتزعم 
هذا االتجاه وزير الخارجية لويجي دي مايو 
وبعض نــواب حزبه »حركة الخمس نجوم«، 
فيكو،  روبرتو  النواب  رئيس مجلس  وكذلك 
الجنائية ضد  الــدعــوى  رّحــب بتحريك  الــذي 
فيكو على صفحته  األربــعــة. وكتب  الضباط 
على موقع »فيسبوك«: »هذا يوم كبير ومهم، 
االتــهــام ألربعة من عناصر األمن  مع توجيه 
املصري، نضيف خطوة مهمة في البحث عن 
الحقيقة حول الخطف والتعذيب والقتل الذي 
الجزيل  بالشكر  أتوجه  ريجيني.  له  تعرض 
إلى مكتب املدعي العام في روما على العمل 
السنوات.  هــذه  في  والدقيق  واملعقد  الطويل 
والــشــكــر مــوجــه لجميع األشــخــاص، بـــدءًا من 
والـــــدي جــولــيــو، الــلــذيــن اســتــقــبــلــتــهــمــا )بــعــد 
من  الصمود  وواصـــال  ناضال  فقد  الجلسة(، 
أجل بلوغ الحقيقة. اآلن تبدأ مرحلة جديدة، 

قضية يمكن أن تعيد بناء مالبسات أخرى«.
يــذكــر أن مــصــر اشــتــرت مــن إيــطــالــيــا أسلحة 
مــقــتــل  مـــنـــذ  يــــــــورو  مـــلـــيـــون  ــيـــار و944  ــلـ ــمـ بـ
يــورو في 2020،  ريجيني، منها 991 مليون 
بــتــاريــخ العالقات  الــرقــم األضــخــم  مــا يعتبر 

العسكرية بني البلدين.

متّهم بالتحرش 
ومتورطون 
بقتل ريجيبي

تعاقدت مصر مع مكتب 
محاماة للدفاع عن 
الضابط »المتحرش«

قبل قاض في روما 
تحريك الدعوى الجنائية 

بقضية ريجيني
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سياسة

  شرق
      غرب

ال توقعات 
بتسوية الخالفات بين 

بوتين وبايدن

ــة  ــاســ ــرئــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ أكـــــــد املــــتــــحــــدث بـ
ــري بــيــســكــوف  ــتــ ــمــ الـــــروســـــيـــــة، ديــ
ــــس األربــــــعــــــاء، أن  )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
كاملة  تسوية  يتوقع  ال  الكرملني 
الروسية  العالقات  وإعــادة إطــالق 
لــقــاء مرتقب  األمــيــركــيــة، بــعــد أول 
بـــني رئــيــســي الــبــلــديــن، فــالديــمــيــر 
ــدن، فــــي جــنــيــف  ــايــ بـــوتـــني وجــــو بــ
يـــونـــيـــو/  16 فــــــي  الــــســــويــــســــريــــة 
ــا فـــي الــوقــت  حـــزيـــران املــقــبــل. ودعــ
ــيــــل مـــن  ــلــ ــقــ ــتــ ــه إلــــــــى عــــــــدم الــ ــفــــســ نــ
ــقــــمــــة. وقـــــــال بــيــســكــوف  أهـــمـــيـــة الــ
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »عــلــى 
األرجح، لن نتحدث هنا عن إعادة 

اإلطالق«.
)العربي الجديد(

»طالبان« تحّذر من بقاء 
األميركيين في المنطقة

ــة »طـــــالـــــبـــــان«، أمـــس  ــركــ طـــلـــبـــت حــ
أال  ــوار،  ــجــــ الــــ دول  مــــن  األربــــــعــــــاء، 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــركـ ــــوات األمـ ــقـ ــ تــعــطــي الـ
تــنــســحــب مـــن أفــغــانــســتــان، فــرصــة 
أن  املنطقة، مــحــذرة مــن  فــي  البقاء 
صامتا  يقف  لــن  األفغاني  الشعب 
القضية. وجــاء ذلــك بعد نفي  إزاء 
وزير الخارجية الباكستاني، شاه 
محمود قرشي، التقارير اإلعالمية 
الــتــي تفيد بــأن بـــالده وافــقــت على 
مـــنـــح الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة، قـــواعـــد 
أراضيها بعد خروج  عسكرية في 

القوات األميركية من أفغانستان.
)العربي الجديد(

أذربيجان تتهم أرمينيا 
بخرق وقف النار

أعلنت وزارة الدفاع األذريــة، أمس 
الـــجـــيـــش األرمـــيـــنـــي  األربـــــعـــــاء، أن 
ــــف إطـــــــالق الـــنـــار  ــــرق اتــــفــــاق وقــ خــ
املـــوقـــع بـــني الـــبـــلـــديـــن، فـــي خــريــف 
ــــادت فــي بــيــان،  الــعــام املـــاضـــي. وأفـ
بأن الجيش األرميني فتح النيران 
بــشــكــل مــتــكــرر بـــني يــومــي اإلثــنــني 
من  الثالثاء،  األول  وأمــس  املاضي 
مواقعه في محافظة كيغاركونيك، 
األذري في  لــلــجــيــش  ــع  مـــواقـ عــلــى 
ــار وغـــــدابـــــي  ــبــــجــ ــلــ مــــحــــافــــظــــتــــي كــ
وبــالــقــرب مـــن مــديــنــة شـــوشـــة، في 

إقليم ناغورنو كاراباخ.
)األناضول(

قرغيزستان تمنع 
الطاجيك من دخولها

أعــلــن مــطــار قــرغــيــزســتــان الــدولــي، 
ــــس األربــــــعــــــاء، أن عــــشــــرات مــن  أمــ
املـــواطـــنـــني الـــطـــاجـــيـــك ُمـــنـــعـــوا مــن 
دخـــول أراضــــي قــرغــيــزســتــان، بعد 
أســــابــــيــــع مـــــن أســــــــوأ اشـــتـــبـــاكـــات 
حــدوديــة بــني الــدولــتــني الواقعتني 
فت عددًا من 

ّ
في آسيا الوسطى، خل

القتلى. وقال متحدث باسم مطار 
القرغيزية،  العاصمة  فــي  مــانــاس 
»سومون  لشركة  تابعة  طائرة  إن 
ملغادرة  اضطرت  الطاجيكية  إيــر« 
دوشــانــبــي  إلـــى  متوجهة  بشكيك، 

في طاجيكستان.
)فرانس برس(

مالي: استقالة رئيسي 
الجمهورية والحكومة

أعــلــن مــســاعــد نــائــب رئــيــس مــالــي 
أمس  جــويــتــا،  أسيمي  الكولونيل 
األربعاء، أن الرئيس املؤقت للبالد 
بــــــاه نــــــــداو )الــــــــصــــــــورة(، ورئـــيـــس 
اســـتـــقـــاال  وان  ــار  ــتــ مــــخــ الــــــــــــــوزراء 
اإلثنني  يــوم  اعتقالهما  تــم  بعدما 
 املاضي من قبل االنقالبيني. وجاء 
الـــقـــرار قــبــل انــعــقــاد جــلــســة مغلقة 
الــدولــي حــول مالي  ملجلس األمـــن 
ــا ومـــعـــهـــا  ــرنــــســ ــــت فــ ــانــ ــ أمـــــــــس. وكــ
وسانت  وكينيا  وتــونــس  النيجر 
األربع  الدول  فينست وغرينادين، 
مجلس  فــي  العضوية  دائــمــة  غير 
ــن الـــرئـــاســـة  ــ ــد طـــلـــبـــت مـ ــ األمـــــــــن، قـ
لــلــمــجــلــس عــقــد جلسة  الــصــيــنــيــة 

طارئة.
)األناضول، فرانس برس(

اقترع األسد في دوما 
في محاولة للظهور 

بمظهر »المنتصر«

سقط قتيالن وأكثر 
من 50 مصابًا بقمع 

األمن للمتظاهرين

عادت شعارات بدايات 
الثورة إلى الظهور في 

درعا والشمال

اعتقلت قوات أمنية 
خاصة أمس قياديًا 

بارزًا بـ»الحشد«

انتخابات 
األسد

أمين العاصي

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــة، أمـــــس األربـ ــ ــــوريـ بـــــدت سـ
ــاقـــضـــني،  ــنـ ــتـ ــهــــديــــن مـ أمــــــــــام مــــشــ
يــكــّرســان مــا وصــلــت إلــيــه الــبــالد 
شهدت  إذ  واجتماعيا،  وسياسيا  جغرافيا 
املناطق التي ُيحكم النظام السيطرة عليها 
االنتخابات  في  مشاركة  األمنية  بالقبضة 
الرئاسية التي أجراها لتثبيت بشار األسد 
في السلطة لوالية رابعة، بعد أعــوام 2000 
و2007 و2014، تمتد سبع سنوات حتى عام 
2028. في املقابل، شهدت املناطق الخارجة 
بـــالـــكـــامـــل أو جـــزئـــيـــا عــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
افتتحتها  لالنتخابات،  رافــضــة  تــظــاهــرات 
درعا البلد، جنوبي البالد، منذ يومني، مع 
تجّمع العشرات في ساحة املسجد العمري 
الــثــورة السورية  الــذي انطلقت منه شـــرارة 
لالنتخابات  2011، رفضا  آذار  مــارس/  في 
ــيــــة، رافــــعــــني شــــعــــار »ال مــســتــقــبــل  الــــرئــــاســ
للسوريني مع القاتل«. وفي تحد واستفزاز 
واضحني للشارع املعارض له، أدلــى األسد 
بصوته في مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة 
التي  دمــشــق،  الــســوريــة  للعاصمة  الشرقية 
ــتـــرد الـــنـــظـــام الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي عــام  اسـ
2018، بعد ارتكاب مجزرة بالغازات الساّمة، 
أجـــبـــرت فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة على 
تسليمها. واّدعى األسد عقب إدالئه بصوته 
برفقة زوجته أسماء بأن نظامه ال يولي أي 
اهتمام لتصريحات الغرب عن االنتخابات 
آرائكم هي صفر«.  الحالية، مضيفا: »قيمة 
ــا أكـــــــــدت الـــــواليـــــات  ــعــــدمــ ــه بــ ــفــ وجـــــــــاء مــــوقــ
ــاء،  ــثـــالثـ ــن أمـــــس الـ املــــتــــحــــدة، مـــســـاء أول مــ
فــي بــيــاٍن مــشــتــرك مــع أربــــع دول أوروبـــيـــة، 
فــرنــســا وأملــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، أن 
تكون  »لــن  السورية  الرئاسية  االنتخابات 
حرة وال نزيهة«، مستنكرة قرار نظام األسد 
إجــراء انتخابات »خــارج اإلطــار املوصوف 

في قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254«.

اختيار دوما
ويأتي اختيار مدينة دومــا من قبل األسد 
الــتــي دأب  للمشاركة فــي هــذه االنــتــخــابــات 

منذ عام 1970، مع إدراكه أن ما يقوم به بات 
مكشوفا لعموم السوريني«. ويشّدد الكاتب 
ــــالم الــتــابــعــة  عــلــى أن مـــا تــبــثــه وســـائـــل اإلعـ
للنظام »مناف للواقع«، مضيفا أن »املواطن 
في مناطق سيطرة النظام غير مكترث على 
اإلطــــالق بــاالنــتــخــابــات، ومـــا تــرونــهــم أمــام 
صــنــاديــق االنــتــخــاب هــم جــمــوع الشبيحة، 
وعـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة تــــرتــــدي لـــبـــاســـا مـــدنـــيـــا، 
واملــجــبــورون، تــحــديــدًا املــوظــفــني فــي دوائــر 
ال  والذين  النظام  من  واملستفيدين  الــدولــة، 
يريدون أن ينتهي ما يحدث من البالد منذ 

عام 2011 كيال تتضرر مصالحهم«.
وذكــرت مصادر محلية في مدينة الالذقية 
عــلــى الـــســـاحـــل الــــســــوري أن قـــــوات الــنــظــام 
أغــلــقــت أبــــواب املــديــنــة الــجــامــعــيــة، مضيفة: 
ــن املــــديــــنــــة تـــفـــقـــدًا  ــ ــــون عــ ــؤولــ ــ ــســ ــ أجـــــــــرى املــ
االنتخاب  على  وأجــبــروهــم  للطالب  اسميا 
لــتــصــورهــم كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
ــــي مــحــافــظــة  ــم. وفـ ــهـ ــم يــــدلــــون بـــأصـــواتـ ــ وهـ
ديــر الــزور في شرقي البالد، أكــدت مصادر 
نقل  الجوية  املــخــابــرات  أن جهاز  متقاطعة 
عناصر مليشيا »لواء القدس«، الذي يضم 
مسلحني فلسطينيني وسوريني من نقاطها 
على أطــراف مدينة ديــر الــزور، نحو املراكز 
االنــتــخــابــيــة مــن أجـــل انــتــخــاب األســــد. وفــي 
محافظة الــســويــداء، جنوبي الــبــالد، أفــادت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« بــأن  مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
املحافظة »لم تشهد إقبااًل على االنتخاب«، 

ــة«،  ــزلــ ــهــ ــا بـــــ »املــ ــفـــهـ ــلـــى وصـ الــــســــوريــــون عـ
»املنتصر«،  بمظهر  للظهور  منه  مــحــاولــة 
فاقد  الــنــظــام  أن  إلــى  الــوقــائــع  بينما تشير 
للسيطرة على نحو نصف مساحة سورية، 
وأن املــنــاطــق الــتــي اســـتـــردهـــا مـــن فــصــائــل 
املــعــارضــة بــاتــت شــبــه خــالــيــة مــن الــســكــان. 
دائــم بسبب  كما تشهد اضــطــرابــات بشكل 
األجــهــزة  ط 

ّ
وتسل املعيشية،  ــوال  األحـ ســوء 

منها  الخروج  لم يستطع  من  على  األمنية 
إلى الشمال السوري. وكان النظام السوري 
ارتــكــب أكــبــر مــجــزرة بــالــغــازات الــســامــة في 
الـــشـــرقـــيـــة مــنــتــصــف عـــــام 2013،  ــة  ــغـــوطـ الـ
حــيــث قــتــل وأصـــيـــب آالف املــدنــيــني. ويـــرى 
الباحث في مركز »جسور« للدراسات وائل 
عــلــوان، املــتــحــدر مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، في 
»العربي الجديد«، أن بشار األسد  لـ حديث 
»يــريــد إظــهــار وجـــود حــالــة مــن االســتــقــرار 
ــه، ومــن  والــســيــطــرة فـــي مــنــاطــق خــضــعــت لـ
بــيــنــهــا الــغــوطــة الــشــرقــيــة، لــذلــك ذهـــب إلــى 

مدينة دوما«.
فتكشف مصادر  العاصمة دمشق،  عن  أمــا 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن األجـــهـــزة  مــحــلــيــة لـ
جميع  »استنفرت  للنظام  التابعة  األمنية 
ــّدر عـــددهـــم بــمــئــات اآلالف  ــقـ عــنــاصــرهــا، املـ
مشيرة  االنتخاب«،  على  املواطنني  إلجبار 
إلــــى أن »عــنــاصــر أمــنــيــة وشــبــيــحــة مــنــعــوا 
الناس من شــراء الخبز من الفرن اآللــي في 
ــــرة، قــبــل الـــتـــوجـــه الــــى صــنــدوق  ــزاهـ ــ حـــي الـ
انتخابي قريب من املكان«. وتشير املصادر 
الــنــظــام وضـــع صــنــاديــق انتخابية  إلـــى أن 
ــة وفـــي  ــ ــــدولـ ــات ودوائـــــــــر الـ ــسـ ــل مـــؤسـ ــي كــ فــ
املستشفيات، مضيفة أن »كل من يدخل هذه 

الدوائر عليه االنتخاب«.
من جهته، يصف كاتب مقيم في العاصمة 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــا يجري  فــي حــديــث لـــ
»النظام  أن  معتبرًا  السياسية«،  »املهزلة  بـ 
يــكــّرس االنــقــســام فــي عــمــوم الــبــالد. انقسام 
جغرافي، واجتماعي، وسياسي ستكون له 
نتائج وخيمة على مستقبل سورية«. ويرى 
أن النظام »لم يتعلم شيئا من 10 سنوات من 
الحرب«، الفتا إلى أنه »ال يزال يحكم بنفس 
اآلليات ونفس العقلية، التي حكم بها البالد 

املوظفون،  هــم  انتخب  »مــن  أن  إلــى  مشيرة 
ــعـــث«. وكــشــفــت أن  ــبـ ــاء فـــي حــــزب الـ وأعــــضــ
ألقوا قنبلة على مقر الحزب في  مجهولني 

بلدة املزرعة، مساء أول من أمس الثالثاء.

حراك رافض لالنتخابات  
وفــــي ســـيـــاق مــــــواٍز ملـــا يـــجـــري فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، عــّبــر الــســوريــون 
والبلدات عن رفضهم  املــدن  العديد من  في 
التي  األســد  بشار  نظام  املطلق النتخابات 
و»غير  »مزّيفة«،  الدولي  املجتمع  يعتبرها 
شرعية«، ولن تغّير في واقع الحال السوري 
جرى  مــا  مستغربا  يكن  لــم  بالتالي  شيئا. 
في محافظة درعا، جنوبي البالد، من رفض 
عارم لالنتخابات لكونها كانت السّباقة في 
االنتفاض على النظام، في ربيع عام 2011، 
وهو ما عّرضها لعمليات انتقامية واسعة 
ــلــــدات  ــدن وبــ ــ ــاق. وشــــهــــدت مـــعـــظـــم مــ ــطــ ــنــ الــ
محافظة درعا، أمس األربعاءـ إضرابا عاما، 
وإغــالقــا لكل الــطــرق أمــام الــســيــارات العامة 
ــتـــي تـــخـــرج ملـــنـــاطـــق ســيــطــرة  والـــخـــاصـــة الـ
األمنية  القبضة  فيها  يحكم  الــتــي  الــنــظــام، 
ويــــضــــع فـــيـــهـــا صـــنـــاديـــق االقــــــتــــــراع. وأكــــد 
نــاشــطــون محليون أن إضــرابــا عــامــا شمل 
مــنــاطــق تــل شــهــاب ونـــوى وتــســيــل وطفس 
واملزيريب واليادوده وجلني في ريف درعا 
الــغــربــي، والــحــراك ونــامــر ومليحة العطش 
ــا الــشــرقــي،  ــ خـــــرى مـــن ريــــف درعـ

ُ
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احتجاجا على االنتخابات. ونشر ناشطون 
صورًا ومقاطع فيديو تكشف أن هذه املدن 
والـــبـــلـــدات تــشــهــد مـــا يــرقــى إلـــى الــعــصــيــان 
املــدنــي احــتــجــاجــا عــلــى االنــتــخــابــات. وذكــر 
»تـــجـــّمـــع أحــــــرار حـــــــوران« أن حــــزب الــبــعــث 
الــحــاكــم أجــبــر، يــوم اإلثــنــني املــاضــي، طالب 
الجامعات على الخروج في مسيرة مؤيدة 
ــا، عــقــب صــدور  لـــرأس الــنــظــام بــمــديــنــة درعــ
بيان من هيئات مجالس ولجان فاعلة في 
مــحــافــظــة درعــــا، دعــــوا خــاللــه إلـــى مقاطعة 
ـــن املـــرصـــد  ــلـ االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وأعــ
الــســوري لحقوق اإلنــســان، أمــس األربــعــاء، 
عن انفجار عبوة ناسفة قرب منزل محافظ 
درعــا مــروان إبراهيم شربك، مشيرًا إلى أن 
مجهولني اســتــهــدفــوا أحـــد مــراكــز االقــتــراع 
في االنتخابات الرئاسية بقنبلة يدوية في 
بلدية نمر، شمالي درعا، بعد منتصف ليل 

الثالثاء – األربعاء.

تحشيد الشمال 
فــي مــــوازاة ذلـــك، شهد الــشــمــال الــغــربــي من 
النطاق رفضا  سورية حراكا شعبيا واسع 
ــداد  ــد، فــتــقــاطــر أعــ النــتــخــابــات بـــشـــار األســــ
كــبــيــرة مـــن املـــواطـــنـــني أمـــــس، إلــــى ســاحــات 
ومــيــاديــن مــديــنــة إدلــــب، مـــردديـــن شــعــارات 
ــة هـــذه  ــة، رافــــضــ ــ ــــوريـ تـــدعـــو إلـــــى وحــــــدة سـ
ــة«. وشــــهــــدت مــديــنــة  ــزلــ ــهــ ــابـــات »املــ ــتـــخـ االنـ
سورية،  عموم  في  الكبرى  التظاهرة  إدلــب 

إدلــب  محافظة  وتضم  لالنتخابات.  رفضا 
ــي، جــلــهــم مــهــجــرون  ــدنــ نـــحـــو 4 مـــاليـــني مــ
ــة،  ــافــــظــــات الــــســــوريــ ــن املــــحــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
النظام  مــن طــيــران  الــجــوي  القصف  نتيجة 
والـــطـــيـــران الــــروســــي، ونــتــيــجــة الــعــمــلــيــات 
ارتكبتها  الــتــي  النطاق  واســعــة  االنتقامية 
قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي انــتــزعــت 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
الــســوريــة. وفـــي الــســيــاق، شــهــد ريـــف حلب 
الــشــمــالــي، الــــواقــــع تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل 
املــعــارضــة، حــراكــا كبيرًا ضــد االنــتــخــابــات، 
وفــــق نــاشــطــني أشــــــاروا إلــــى أن الــشــعــارات 
األولــــى لــلــثــورة الــســوريــة عـــادت مــن جــديــد، 
تــحــديــدًا تــلــك الــداعــيــة إلـــى إســقــاط الــنــظــام. 
فــي منطقة شــرقــي نهر  وخـــرج متظاهرون 
»قــوات سورية  الخاضعة لسيطرة  الــفــرات، 
لالنتخابات.  رفــضــا  )قــســد(  الديمقراطية« 
ورفــــع الـــعـــشـــرات مــنــهــم فـــي مــديــنــة الطبقة 
فــي ريــف الــرقــة الغربي شــعــارات تدعو إلى 
وحــدة الــبــالد مــن دون وجــود لبشار األســد 
التي  الذاتية«،  »اإلدارة  السلطة. وكانت  في 
ــن أمـــس  ــد أغـــلـــقـــت أول مــ تـــديـــر املـــنـــطـــقـــة، قــ
 املعابر التي تربط شرقي الفرات 

ّ
الثالثاء كل

مع مناطق النظام السوري، بينما سمحت 
محدودة  انتخابية  عملية  بــإجــراء  لأخير 
سيطرته  تحت  يقعان  أمنيني  مربعني  فــي 
في مدينتي القامشلي والحسكة، في أقصى 

الشمال الشرقي من سورية.

تصويت باإلكراه 
وإضرابات وتظاهرات

شهدت المناطق المعارضة في سورية احتجاجات واسعة ضد االنتخابات )العربي الجديد(

)Getty/يخطط المتظاهرون لتطوير أساليب حراكهم )طه حسين علي

تحّدٍ  وكأنها  األربعاء،  أمس  السورية،  الرئاسية  االنتخابات  مهزلة  بدت 
المناطق  في  لها  رفضًا  بكثافة  خرجوا  الذين  للمعارضين،  بالنسبة 
الخارجة عن قبضة النظام. في المقابل، ألزم النظام جميع من هم 

تحت سيطرته على االقتراع له، ترهيبًا وترغيبًا

الحدث

يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل هــو املــوعــد األقـــرب 
لـــعـــودة الـــحـــراك ضـــد حــكــومــة الــكــاظــمــي، 
ها ال تقمع املنتفضني 

ّ
التي ثبت بالدليل أن

فقط، بل تقوم بالتستر على القتلة الذين 
ــزاب الــســيــاســيــة«،  ــ يــعــمــلــون لــصــالــح األحــ
مـــؤكـــدًا لـــ»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »املــوعــد 
في حــال أقــر، سيشهد أنــواعــا جديدة من 
التصعيد، بينها اإلعالمي بمنحى دولي، 

لتعريف العالم بالقضية العراقية«.
مــــن جــهــتــهــا، رأت الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
العراقية  »السلطة   

ّ
أن العبايجي  شـــروق 

تخسر يوميا فــرص إصــالح نفسها عبر 
اســتــغــالل الضغط الــشــعــبــي«. وأوضــحــت 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــعـ ــاٍل مـــع »الـ فـــي اتــــصــ
ــون تـــعـــلـــم فــنــون  ــلــ ــواصــ »املـــتـــظـــاهـــريـــن يــ
الــتــنــظــيــم، وقـــد يــكــون هــنــاك تصعيد من 

نوع آخر بتوقيت أفضل«.
السياسي  واملحلل  الباحث  رأى  بـــدوره، 
 »هــــنــــاك ضــعــفــا 

ّ
ــابــــي أن عـــبـــد الــــلــــه الــــركــ

كــــبــــيــــرًا لــــــــدى الــــكــــاظــــمــــي فــــــي الـــتـــحـــكـــم 
بــالــتــشــكــيــالت الــعــســكــريــة املــســؤولــة عن 
حماية املتظاهرين، ما يشرح مدى تغول 
املسلحة  والفصائل  السياسية  األحـــزاب 
في القرارات األمنية«. وبنيَّ الركابي، في 
 »الحكومة 

ّ
»العربي الجديد«، أن حديث لـ

 
ّ
ــا أن ــامــ ــمــ ــــرف تــ ــعـ ــ وأحــــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة تـ

 السلطة تريد 
ّ
املتظاهرين لن يهدأوا، لكن

ال يمس مصالح  احتجاجي  صنع جيل 
الــخــدمــيــة«،  بــاملــطــالــب  األحــــزاب ويكتفي 
 هــــذا الــنــهــج ال يــتــنــاســب مع 

ّ
مــعــتــبــرًا أن

وعي الشعب. 
ــك، شــــهــــدت بــــغــــداد أمـــــس تـــوتـــرًا  ــ ـــ إلـــــى ذل
أمنيا آخـــر، بعد ســاعــات مــن الكشف عن 
اعــتــقــال قـــوة أمــنــيــة عــراقــيــة خــاصــة قائد 
الشعبي« على  »الحشد  عمليات فصائل 
الحدود العراقية - السورية، قائد مليشيا 
العاصمة،  في  مصلح،  قاسم  »الطفوف« 
وفق مذكرة قضائية. وتّم اعتقال مصلح 
بتهم تتعلق باستهداف ناشطني وفساد 
مــالــي وعــمــلــيــات تــهــريــب. وتــحــدث نائب 
 االعتقال 

ّ
»العربي الجديد«، عن أن عراقي لـ

جاء على خلفية اتهامات بتورط مصلح 
تظاهرات  تنسيقيات  رئيس  اغتيال  فــي 
ــاء عــلــيــه،  ــنــ ــاب الـــــوزنـــــي. وبــ ــهــ ــالء إيــ ــربــ كــ
وأمنيا  انــتــشــارًا عسكريا  بــغــداد  شــهــدت 
مكثفا، مع إغالق مداخل املنطقة الخضراء 
بسبب »معلومات أفادت بوجود نية لدى 
باالستعراض  املسلحة  الفصائل  أنصار 
املــســلــح قـــربـــهـــا«، بــحــســب مـــصـــدر أمــنــي 

»العربي الجديد«. تحدث لـ

دخانية  لقنبلة  تعرضه  التقرير  ـــق 
ّ
ووث

ــه، قــبــل أن يــتــوفــى مــتــأثــرًا  ــ اخــتــرقــت رأسـ
بإصابته في أحد مستشفيات بغداد.

ــة مــمــثــلــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــوات الــ ــ ــقــ ــ ــ ــرت ال ــطــ ــيــ وســ
 الـــشـــغـــب والـــجـــيـــش عــلــى 

ّ
ــــض بـــجـــهـــاز فــ

ــتـــحـــريـــر والـــــفـــــردوس  كــــامــــل ســــاحــــات الـ
ــكـــرخ  والـــنـــســـور بــجــانــبــي الـــرصـــافـــة والـ
فــي بـــغـــداد، فــجــر أمـــس األربـــعـــاء، بشكل 
كــامــل، بعد انــســحــاب املــتــظــاهــريــن. وقــام 
سكان األحياء البغدادية القريبة من تلك 
الــســاحــات، بفتح مــنــازلــهــم إليــــواء كثير 
الوافدين من املحافظات  من املتظاهرين 
معلومات  بسبب  بــغــداد،  إلــى  الجنوبية 
عن اعتقال زمالء لهم توجهوا إلى فنادق 
وسط العاصمة للمبيت فيها، أو خوفهم 
ــم داخـــــــل األزقــــــة  ــهـ ــة األمـــــــن لـ ــقـ مــــن مـــالحـ

واملتفرعات الضيقة.
مـــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت مـــصـــادر مـــن داخـــل 
تنسيقيات ذي قار وكربالء عن التحضير 
الجــتــمــاع مــرتــقــب لــالتــفــاق عــلــى الخطوة 
ــريـــن: الـــتـــصـــعـــيـــد أو  ــاهـ ــتـــظـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــلـ ــبـ ــقـ املـ
انتظار لجنة تحقيق الكاظمي. وفي هذا 
السياق، قال عضو التيار املدني العراقي 
 »االنسحاب من ساحة 

ّ
إن الــعــزاوي  ميثم 

الــتــحــريــر كــــان اضـــطـــراريـــا لــلــحــفــاظ على 
ســـالمـــة املـــتـــظـــاهـــريـــن«. وأكـــــد فـــي حــديــث 
»تــنــســيــقــيــات   

ّ
أن ــديــــد«،  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ

الـــتـــظـــاهـــرات فـــي الــــعــــراق لـــم تــتــفــق حتى 
مــا حصل،  لشرح  بيان مشترك  اآلن على 
 جميع أعضائها اتفقوا ضمنيا على 

ّ
لكن

التصعيد عبر اللجوء إلى اإلعالم وفضح 
الــجــهــات الــتــي تــســاهــم بــقــتــل الــنــاشــطــني، 
ــــودة  ــعـ ــ ــد لـ ــ ــوعــ ــ ــــد مــ ــــديـ ــــحـ ــة إلـــــــــى تـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ

التظاهرات«.
ــرات مــديــنــة  ــاهـ أمــــا عــضــو تــنــســيــقــيــة تـــظـ
 »األول من 

ّ
بابل علي الجنابي، فكشف أن

بغداد ـ زيد سالم

اســتــقــرت حصيلة يـــوم الــثــالثــاء الــدامــي 
العراقية  العاصمة  فــي  أمـــس(،  مــن  )أول 
بغداد، والتي شهدت عمليات قمع أمنية 
جـــديـــدة لــلــمــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــني في 
من  وأكثر  قتيلني  على  الشعبي،  الحراك 
50 جريحا، ما زال نحو 20 منهم يرقدون 
فـــي املــســتــشــفــيــات. وأطـــلـــق ســــراح أغــلــب 
املعتقلني، أول من أمس، وهم بالعشرات، 
ــّراء الــحــمــلــة الــقــمــعــيــة، بــاإلضــافــة إلــى  ــ جـ
ــن قـــبـــل جـــمـــاعـــات  ــ تـــســـجـــيـــل هـــجـــمـــات مـ
مسلحة بالسكاكني والحراب، استهدفت 
ــــدت  ــنـــني ومـــتـــظـــاهـــريـــن. وأكـ نـــاشـــطـــني اثـ
مـــصـــادر داخــــل تــنــســيــقــيــات الــتــظــاهــرات 
جنوبي العراق، عقد اجتماع مرتقب لها 
ــرار حـــول اســتــئــنــاف الــتــظــاهــر  التـــخـــاذ قــ
من عدمه، وفقا ملا قد ينتج عن تعهدات 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لها. 
ــذا اإلطـــــــار، ســـّجـــل أمــــس اعــتــقــال  ــي هــ وفــ
قــوة أمنية عــراقــيــة خــاصــة قــيــاديــا بــارزًا 
فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي« بــتــهــمــة الــفــســاد 
فيما  الناشطني،  واســتــهــداف  والتهريب 
تحدثت مصادر أمنية لوكالة »رويترز« 
ــمـــات اســتــهــدفــت  ــه فــــي هـــجـ ــلـــوعـ عــــن ضـ
ــد  ــ ــــني األسـ ــدة عـ ــ ــاعـ ــ ــرة قـ ــ ــيــ ــ ــة األخــ ــ ــاآلونــ ــ بــ
أميركية  قــوات  تستضيف  التي  الجوية 

وقوات دولية أخرى. 
وبعد انقضاء نهار أول من أمس الثالثاء 
ــالــــي طـــغـــى عـــلـــى الــــحــــراك  ــمــ ــدوء إجــ ــ ــهـ ــ بـ
وتــظــاهــراتــه الــتــي انــتــشــرت فــي ســاحــات 
أول  املتظاهرون، مساء  واجــه  العاصمة، 
ــدًا عــلــى يد  ــديـ ــا جـ ــيـ ــــس، عــنــفــا دامـ مـــن أمـ
قوات األمن العراقية، لم تسلم منه حتى 
ق 

ّ
النساء املشاركات في التظاهرات. ووث

نــاشــطــون عمليات ضـــرب وتــنــكــيــل، إلــى 
جــانــب اســتــخــدام الــرصــاص الــحــّي، كما 
أشــــار الــتــقــريــر الــطــبــي ألحـــد الــضــحــايــا. 

ثالثاء بغداد الدامي ال يرهب الحراك
استئناف التظاهر مرتقب في يوليو

خيّم التوتر على 
بغداد، أمس، بعد 

يوم داٍم اتسم بعنف 
أمني جديد ضد 

المتظاهرين، الذين 
تمسكت تنسيقياتهم 

بمواصلة الحراك
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روحاني: االنتخابات الرئاسية تفقد معناها بال منافسةتونس: »وثيقة االنقالب« إذ تبطل التفاؤل االقتصادي
صالح الدين الجورشي

في اللحظة التي شعر فيها جزء هام من الرأي 
تحت في 

ُ
العام في تونس بأن نافذة أمل قد ف

وجوههم بمناسبة الزيارة االستثنائية التي 
قام بها رئيس الحكومة هشام املشيشي إلى 
لــيــبــيــا مــصــحــوبــا بـــوفـــد اقـــتـــصـــادي مــوســع، 
قحم رئيس الجمهورية 

ُ
انفجرت تسريبات ت

قيس سعّيد ومؤسسة الرئاسة بما قيل إنه 
مــشــروع انــقــالب، وتفتح املــجــال واســعــا أمــام 
ــا،  ــ فــرضــيــات مــتــعــددة حـــول مـــن يــقــف وراءهـ
وما هو الغرض منها، وملاذا تم اختيار هذا 

التوقيت بالذات لتفجير هذا اللغم اآلن.
كان املشيشي وفريقه منتشيني، بعد االتفاق 
ــع رئــيــس  ــل إلـــيـــه مــ ــتـــوصـ ــم الـ ــام الــــــذي تــ ــهــ الــ
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام الشروع 
في تحقيق التكامل االقتصادي بني البلدين. 
زيارة ناجحة بكل املقاييس، وأتت في ظرف 
مالئم، إذ يحتاج كل طرف إلى اآلخر ملواجهة 
الـــصـــعـــوبـــات الــضــخــمــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
العراقيل  »كــل  أن  املشيشي  وأعلن  الشعبان. 
ــام  ــ ــابــــق أمـ ــي الــــســ ــ ــــودة فـ ــــوجــ الــــتــــي كــــانــــت مــ
الليبيني لم يعد لها أي مبرر بما سيمّكن من 
تشجيع التنقل بني املواطنني وحركة األموال 
واالستثمارات، وهو ما من شأنه أن يساعد 

على إنجاز الوحدة االقتصادية الحقيقية«.
لـــم تــكــن هـــذه الــخــطــوة مــعــزولــة عـــن الـــزيـــارة 
ــة الــــتــــي ســـبـــق أن قـــــام بـــهـــا ســـعـــّيـــد،  الــــرمــــزيــ
أقــدم عليه املشيشي. كانت  والــتــي مهدت ملــا 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــخـــطـــوتـــان مـــتـــكـــامـــلـــتـــني، عـ

طهران ـ صابر غل عنبري

املرشحني  معظم  استبعاد  تــداعــيــات  تـــزال  ال 
ــرانـــي، تــتــفــاعــل في  مــن الــســبــاق الــرئــاســي اإليـ
إيــران. ودفع ذلك الرئيس حسن روحاني إلى 
تخصيص جــزء كبير مــن كلمته فــي اجتماع 
ــــس األربــــــعــــــاء، ملـــنـــاقـــشـــة قــــرار  الـــحـــكـــومـــة، أمــ
مجلس صيانة الدستور، استبعاد مرشحني 
مـــحـــدديـــن، واقـــتـــصـــار الئـــحـــة الــتــرشــيــح على 
ــانـــي، فـــي كلمته  ســبــعــة أســـمـــاء. وكــشــف روحـ
ــرانـــي، عــن توجيه  الــتــي بثها الــتــلــفــزيــون اإليـ
رسالة خطية إلى املرشد علي خامنئي، طالبا 
له من أجل إعــادة النظر في قــرار مجلس 

ّ
تدخ

 :
ً
صــيــانــة الـــدســـتـــور فـــي الــتــرشــيــحــات، قـــائـــال

»حــــول قــــرار املــجــلــس اضـــطـــررت إلـــى توجيه 
رسالة للقائد ونقل ما يدور في بالي عبرها.« 
أنــه »كنا نريد أن يضاف مرشحون  وأوضــح 
القائد  القائمة، وطلبت مساعدة  إلــى  آخــرون 
ــــل فــــي الــــــــدورات 

ّ
إن أمــــكــــن، وهـــــو قـــلـــمـــا تــــدخ

عــــدم الــتــنــســيــق املــســبــق بـــني رأســــي السلطة 
التنفيذية، وبدال من أن ترحب جميع األطراف 
التقليل  أنــصــار سعّيد  بهذا اإلنــجــاز، حــاول 
مــن أهــمــيــة الــوفــد الــحــكــومــي، واســتــمــروا في 
انتقاد أدائه السياسي، والتأكيد على غياب 

الرؤية والجدية.
ــواء الـــتـــي اتــســمــت بــاالنــقــســام  ــ ــ ــذه األجـ فـــي هــ
ومــواصــلــة الــحــرب الـــبـــاردة، فوجئت الــدوائــر 
الــســيــاســيــة بــوثــيــقــة نـــشـــرهـــا مـــوقـــع »مـــيـــدل 
إيست« البريطاني موجهة إلى مديرة ديوان 
الرئاسي في قصر قرطاج. الوثيقة عبارة عن 
رئيس  عــلــى  مقترحة  خــطــة مفصلة  مــشــروع 
الــجــمــهــوريــة، تــدعــوه إلـــى تفعيل الــفــصــل 80 
مـــن الـــدســـتـــور، نــظــرًا »لــلــوضــع الــغــيــر عـــادي 
الـــذي تــمــر بــه الـــدولـــة« فــي ظــل »وجــــود خطر 
داهــم« بسببه »تعذر السير العادي لدواليب 
ــة«، وبــالــتــالــي أصــبــح »مـــن دور رئيس  ــدولـ الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة دســـتـــوريـــا تــجــمــيــع الــســلــطــات 
الصالحيات«،  »بمطلق  يستأثر  وأن  بــيــده«، 
الحكومة  رئــيــس  وأن يقلص مــن صــالحــيــات 
ــرة مهامه  ــ لــيــصــبــح »وزيـــــرًا أول تــتــقــلــص دائـ
فــي صــالحــيــات تنفيذية ال تــقــريــريــة«. وعلى 
الرغم من أن هذه الدعوة متداولة منذ أشهر، 
لـــكـــن الـــجـــديـــد فــــي الـــوثـــيـــقـــة أنــــهــــا تــضــّمــنــت 
كــيــفــيــة تحقيقها  مــفــصــلــة حــــول  اقـــتـــراحـــات 
على أرض الــواقــع، مثل الــدعــوة إلــى اجتماع 
مجلس األمـــن الــقــومــي فــي القصر الــرئــاســي، 
ثــم تــطــويــق أعــضــائــه ومــنــعــهــم مــن الــخــروج، 
واالســتــعــانــة بــاملــؤســســة الــعــســكــريــة، ووضــع 
عــدد مــن األشــخــاص تحت اإلقــامــة الجبرية، 
الــقــيــام  أي أن الــوثــيــقــة تــضــّمــنــت ســيــنــاريــو 

أحد أجنحتها يمكن أو يكون الطرف الخفي 
الذي يقف وراء الوثيقة، كما رأوا فيها فرصة 
لــتــدمــيــر مـــا راج حــــول حــصــول وســـاطـــة بني 
التي  »النهضة«  وقــيــادة  الجمهورية  رئــاســة 
ــة الــوثــيــقــة، وأكــــدت أن »مـــا زاد  ســارعــت إلدانــ
ـــهـــا تــتــســاوق مـــع خــطــابــات 

ّ
مـــن خــطــورتــهــا أن

ل«. وانتقد 
ّ

السابقة، وفي بعض الحاالت تدخ
أن  املرشحني، مشّددًا على  روحاني استبعاد 
الــنــظــام، وال  »االنــتــخــابــات ضامنة ملشروعية 
شرعية لقراراته ما لم تكن مسنودة بالشعب«. 
تفقد معناها  »االنتخابات  أن  وأكــد روحاني 
إذا لم يكن فيها تنافس، وهو يشّكل روحها«، 
مشيرًا إلى أن حكومته ال يمكنها فعل أكثر من 
ل املرشد. وشّدد 

ّ
ذلك، في إشارة إلى طلب تدخ

على أن الهدف هو تحقيق املشاركة القصوى 
فــي االنــتــخــابــات، وال ينبغي أن يصبح األمــر 
مجرد شعار فقط، بل يجب توفير أسبابه، ألن 

شرعية النظام مرهونة بهذه املشاركة.
ونشرت وزارة الداخلية اإليرانية رسميا، أول 
من أمس الثالثاء، قائمة املرشحني النهائيني 
متها 

ّ
لــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي، والــتــي تسل

ـ  االثنني  مساء  الدستور،  صيانة  مجلس  من 
الثالثاء. والقائمة تشمل سبعة مرشحني، هم 
رئيسي،  إبــراهــيــم  القضائية  السلطة  رئــيــس 
وأمــــــني مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام 
ــثـــوري«  »الـــحـــرس الـ ـــ ــام الـــســـابـــق لـ ــعـ الـــقـــائـــد الـ
مــــحــــســــن رضـــــــائـــــــي، واإلصــــــــالحــــــــي مــحــســن 
مــهــرعــلــيــزادة، ومـــنـــدوب املـــرشـــد فـــي مجلس 
ــن الـــقـــومـــي ســعــيــد جــلــيــلــي، والـــبـــرملـــانـــي  ــ األمــ
املحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ 
ونائب  الناصر همتي،  عبد  املركزي  املصرف 
رئــيــس الــبــرملــان املــحــافــظ أمــيــر حسني قاضي 
مــجــلــس صــيــانــة  ــمـــي. واســـتـــبـــعـــد  ــاشـ هـ زاده 
الـــدســـتـــور شــخــصــيــات بــــــارزة، فـــي مــقــدمــتــهــا 
املعتدل علي  املحافظ  السابق  البرملان  رئيس 
الريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي 
ــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري،  ــــحـ اإلصـــــالحـــــي الـــــبـــــارز إسـ

والرئيس األسبق محمود أحمدي نجاد.
القائمة،  لتعديل  املرشد  لم يتدخل  وفي حال 
فــي دورات سابقة، سيقتصر  ذلــك  كما حــدث 
الــســبــاق عــلــى املــحــافــظــني، إذ أن خــمــســة من 
املــرشــحــني السبعة مــن هـــذا الــتــيــار، واملــرشــح 
اإلصــالحــي الــوحــيــد محسن مــهــرعــلــيــزادة، ال 
يمثل وزنا كبيرًا في الشارع اإلصالحي، كما 
أن محافظ املصرف املركزي شخصية مستقلة 

ال يمكنها منافسة املرشحني املحافظني.
على صعيد آخر، أشار روحاني إلى املباحثات 
الـــنـــوويـــة الـــجـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا لـــعـــودة طــهــران 
النووي  باالتفاق  التزاماتهما  إلى  وواشنطن 
املبرم عام 2015، متحدثا عن »حصول اتفاق 
على القضايا األساسية« في هذه املفاوضات. 
وأضــــاف أن »الــقــضــايــا املــتــبــقــيــة قــابــلــة للحل 
أيضا«، مؤكدًا أن »على أميركا حتما أن تعود 
ذلــك،  مــن  تحققنا  وبــعــد  أواًل،  التزاماتها  إلــى 

سنعود لتعهداتنا« النووية.
وانــطــلــقــت، أول مــن أمـــس الــثــالثــاء، الــجــولــة 
اللجنة  وعقدت  فيينا،  ملباحثات  الخامسة 
ــا  ــاعـ ــمـ ــتـ ــووي اجـ ــ ـــنـــ ـــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــــالتـ ــة لـ ــركــ ــتــ ــشــ املــ
والعمل  الــســابــقــة  الــجــوالت  نــتــائــج  ملناقشة 
ــل الــقــضــايــا املــتــبــقــيــة. وفــــي حــديــث  عــلــى حـ

املــفــاوضــني  كبير  أكـــد  اإليـــرانـــي،  للتلفزيون 
من  »الكثير  أن  عراقجي،  عباس  اإليرانيني، 
الــوفــود تأمل في أن تكون هــذه الجولة هي 
األخــيــرة للتوصل إلــى اتــفــاق، لكن يجب أن 
نــكــون حــذريــن«. وأضـــاف عــراقــجــي أن »ثمة 
»أننا  إلــى  الفــتــا  متبقية«،  أســاســيــة  قضايا 
وأوضح  يلبي مطالبنا«.  اتفاق  إلى  نسعى 
أن الــلــجــان الـــثـــالث املــنــبــثــقــة عـــن مــبــاحــثــات 
فيينا ستواصل عملها خالل األيــام املقبلة، 
»أبــــدت جديتها  ــراف  ــ األطـ أن جميع  مــؤكــدًا 
خــــالل املــــفــــاوضــــات«. والـــلـــجـــان الـــثـــالث هي 
على  يتوجب  التي  العقوبات  تحديد  لجنة 
إيـــران، ولجنة  الــواليــات املتحدة رفعها عــن 
تــحــديــد اإلجــــــراءات الــنــوويــة الــتــي يتوجب 
تنفيذ  إلــى  للعودة  بها  القيام  طــهــران  على 
ــة، ولــجــنــة »الــتــرتــيــبــات  ــنـــوويـ تــعــهــداتــهــا الـ

اإلجرائية الالزمة« للعودة إلى االتفاق.
التلفزيون اإليراني  أفــاد  في سياق منفصل، 
بــــأن انـــفـــجـــارًا أودى بــحــيــاة شــخــص وجـــرح 
اثنني آخــريــن، وقــع، صباح أمــس، في مجمع 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاويـــات فــــي مــنــطــقــة عــســلــويــة 
ــنـــت الــســلــطــات  ــلـ املـــطـــلـــة عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج. وأعـ
ــــط نــقــل  ــــي خـ املـــحـــلـــيـــة أن االنــــفــــجــــار وقــــــع فـ
ــد«  ــاونــ ــبـــني« و»دمــ األوكـــســـجـــني ملــجــمــعــي »مـ
جنوبي  بـــارس،  بمنطقة  للبتروكيمياويات 
ــافـــــت ســلــطــات  ــ املـــنـــطـــقـــة االقــــتــــصــــاديــــة. وأضـ
عسلوية أن سبب االنفجار غير واضح بعد. 
لــلــغــاز الطبيعي،  الــجــنــوبــي  ــارس  بــ وحـــقـــول 
الــذي تطلق عليه  إيــران وقطر،  مشتركة بني 
اسم »حقل الشمال«، ويقع في مياه الخليج، 

وهو من بني األكبر في العالم.

»الــدســتــوري«. مـــرة أخــرى  بــانــقــالب وصـــف بـــ
ــرأي الــعــام الـــذي بــدل أن  ــادة توجيه الـ تتم إعـ
يـــركـــز عــلــى املــســائــل االقـــتـــصـــاديـــة الــحــامــيــة، 
أصحاب  عــن  البحث  وراء  يلهث  نفسه  وجــد 
الرئاسة(  )مقر  »قــرطــاج«  استنكرت  الوثيقة. 
مطلق  بشكل  ونــفــت  فيها،  ورد  ومــا  الوثيقة 
أن تكون لها صلة بها، واعتبرتها »محاولة 
فــاشــلــة لــلــمــس بــهــيــبــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة«. 
»النهضة«  التقط خصوم حركة  من جهتهم، 
الوثيقة  وراء  بــالــوقــوف  التــهــامــهــا  املــنــاســبــة 
إيست«  »ميدل  أن موقع  وتسريبها، وزعموا 
قــريــب مـــن الــحــركــة ويـــخـــدم مــصــالــحــهــا. كما 
افترض هــؤالء أنــه حتى في حــال عــدم تورط 
ــنـــاورة«، فإن  قــيــادة الــحــركــة فــي مثل هــذه »املـ

ــة لـــلـــمـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــاوئــ ــنــ األطــــــــــراف املــ
بالبالد«،  العام  الوضع  إربــاك  والعاملة على 
ودعــت إلــى فتح تحقيق جــدي وســريــع حول 
وطمأنة  مالبساتها،  جميع  لكشف  الوثيقة 

الرأي العام الوطني والدولي.
هناك جهات مختلفة من مصلحتها إشاعة 
ــمــــوض الــســيــاســي  ــغــ ــراب والــ ــ ــطــ ــ ــالــــة االضــ حــ
لتحقيق مصالح متعارضة وأهداف مختلفة. 
فــاملــســتــشــارة اإلعــالمــيــة الــســابــقــة فــي رئــاســة 
استقالت  الــتــي  النيفر،  رشــيــدة  الجمهورية 
مــنــذ أشــهــر، أكـــدت فــي تــصــريــح أن ســعــّيــد ال 
عالقة له بالوثيقة، لكنها مّيزت بني الرئيس 
عن  وتحدثت  الجمهورية.  رئاسة  ومؤسسة 
أن جميع مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة 
الــجــمــهــوريــة أصــبــحــت مــخــتــرقــة مـــن جــهــات 
محلية وأخــرى خارجية، وهو ما ترك الباب 
مفتوحا أمام احتمال أن يكون داخل القصر 
لــه مصلحة فــي تــرويــج مثل  الجمهوري مــن 
هذه الوثيقة. يعمل البعض على الدفع نحو 
تغيير الــنــظــام الــســيــاســي فــي تــونــس بشكل 
فوقي واالعتماد على أساليب قهرية بما في 
أجل  العسكري، من  الخيار  إلــى  اللجوء  ذلــك 
هذا  يعد  لم  الديمقراطية.  التجربة  إجهاض 
األمر خافيا على أحد. وعلى الرغم من أن هذا 
شروطه  ألن  للتنفيذ،  قــابــل  غير  السيناريو 
غير متوفرة إلى حد اآلن، فإن هناك من يعمل 
على إضفاء الطابع الدستوري على مثل هذه 
االختيار. وقد تشهد الفترة املقبلة محاوالت 
أخــرى فــي هــذا االتــجــاه، إذا لــم يتم التصدي 
ــاع الــطــرق الــذيــن يختفون وراء 

ّ
لــقــط بــجــديــة 

بدالت سياسية وأحيانا تكون »أنيقة«. أوجدت زيارة الوفد الحكومي إلى ليبيا تفاؤًال )محمود تركية/فرانس برس(

إيرانتحليل

األجواء السياسية 
 تتسم باالنقسام 

ومواصلة الحرب الباردة

أدى انفجار في مجمع 
للبتروكيماويات إلى مقتل 

شخص وجرح اثنين

يعمل الرئيس اإليراني 
حسن روحاني، على 

محاولة تعديل قائمة 
المرشحين الرئاسيين، بعد 

توجيه رسالة في هذا 
الصدد للمرشد علي 

خامنئي
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سياسة

صداع في رأس الصين
الحراك الدولي في ملف اإليغور

صحافي زار شينجيانغ: 
اإلجراءات تعزز التقارير 

بشأن انتهاكات

بكين ـ علي أبو مريحيل

ال يـــبـــدو الــــخــــالف املـــتـــصـــاعـــد بــني 
الــــصــــني والـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة حـــول 
ــد األقــــلــــيــــات فــي  ــ ــات ضـ ــاكــ ــهــ ــتــ االنــ
ــغــــور فـــي إقــلــيــم  الـــصـــني، وال ســيــمــا ضـــد اإليــ
شينجيانغ، في طريقه إلى الهدوء قريبا، بل 
إنــه يتجه إلــى مزيد مــن الــتــوتــر، مــع توقعات 
بــمــمــارســة ضـــغـــوط إضـــافـــيـــة عــلــى بــكــني في 
ملف حقوق اإلنسان، بعد فرض عقوبات على 
مسؤولني صينيني في الفترة األخيرة. جديد 
ــذا املـــلـــف االنـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــتــهــا بكني  هــ
بريطانيا  فــي  شعبية  محكمة  إنــشــاء  لخطط 
حول االتهامات بارتكاب إبــادة جماعية ضد 
إقــلــيــم شينجيانغ شمال  فــي  اإليـــغـــور  أقــلــيــة 
غــربــي الــبــالد. وقـــال شــو جــوي شيانغ، نائب 
رئــيــس إدارة الــدعــايــة فــي اإلقــلــيــم، إن الصني 
»تــديــن وتــحــتــقــر« جــلــســات االســتــمــاع املــزمــع 
عــقــدهــا فــي يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل. وأضـــاف 
ــة: »هـــــــذا انـــتـــهـــاك  ــيـ ــافـ ــحـ ــات صـ ــريـــحـ ــــي تـــصـ فـ
كــامــل لــلــقــانــون والــنــظــام الــدولــيــني، وتدنيس 
الحقيقية،  الجماعية  اإلبــادة  خطير لضحايا 
واســـتـــفـــزاز خــطــيــر لــــــ25 مــلــيــون شــخــص من 

جميع املجموعات العرقية في شينجيانغ«.
ــتـــوقـــع أن تــســتــقــطــب املـــحـــكـــمـــة، غــيــر  ومـــــن املـ
الناشطني لإدالء  املدعومة حكوميا، عشرات 
بــشــهــاداتــهــم، وعــلــى الــرغــم مــن أن أي قـــرارات 
ســـــوف تــــصــــدر عـــنـــهـــا لــــن تــــكــــون مـــلـــزمـــة ألي 
حـــكـــومـــة، فــــإن املــنــظــمــني يـــأمـــلـــون أن تــســاهــم 
األدلـــة فــي دفــع املجتمع الــدولــي إلــى ممارسة 
املزيد من الضغط على بكني في ملف حقوق 
اإلنــســان. وســيــرأس املحكمة املــحــامــي الــبــارز 
جــيــفــري نــيــس، الــــذي قــــاد مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
ميلوسيفيتش  ســلــوبــودان  السابق  الصربي 

وعمل مع املحكمة الجنائية الدولية.
ــــدت خـــــــالل الــــفــــتــــرة األخــــــيــــــرة حــــدة  ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
االنتهاكات  بشأن  للصني  الدولية  االنتقادات 
في شينجيانغ، إذ تتهم منظمات ومؤسسات 
حقوقية دولية، السلطات الصينية باحتجاز 

ــارة تـــؤكـــد إلــى  ــزيــ الــرقــابــيــة املـــشـــددة أثـــنـــاء الــ
حـــد كــبــيــر صــحــة الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة بــشــأن 
قمعية،  ممارسات  عــن  والحديث  االنتهاكات 
فــلــم يــكــن مــتــاحــا لــنــا االنـــفـــراد بـــأي مــن سكان 
ــــني املــــخــــابــــرات، كــذلــك  ــيـــم بـــعـــيـــدًا عــــن أعـ ــلـ اإلقـ
تشعر أن مــن يحيطون بــك مــن عــامــة الشعب 
ومـــن يــرســمــون االبــتــســامــات عــلــى وجــوهــهــم، 
ويــقــّدمــون الــرقــصــات الــفــلــوكــلــوريــة الــخــاصــة 
بقومية اإليغور، ليسوا سوى ممثلني بارعني 
معّدين لهذا الغرض«. واعتبر الصحافي الذي 
ل عــدم الكشف عن هويته، في حديث مع 

ّ
فض

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــدم ســمــاح السلطات 
الصينية للصحافيني بزيارة شينجيانغ من 
ما  أن هناك شيئا  يعني  ترتيب مسبق،  دون 
تــحــاول بــكــني إخـــفـــاءه، مضيفا: »كــيــف يمكن 
الــوقــوف على حقيقة األمــر وتقييم األوضــاع 
أعــمــال حكومي  بــجــدول  ميدانيا، وأنــت مقّيد 

يـــقـــّدم شــيــنــجــيــانــغ بـــصـــورة مــشــرقــة، وكــأنــهــا 
إلى  الحرية والديمقراطية؟«. ولفت  واحــة من 
الحقوقية  للمنظمات  أيضا  السماح  عــدم  أن 
بزيارة اإلقليم يؤكد مخاوف املجتمع الدولي، 
تلك  تعتبر  التي  الصينية  الــروايــة  ويــدحــض 
أداة سياسية للضغط عليها  التقارير مجرد 

بإيعاز من واشنطن.
ــال الــبــاحــث فـــي مــعــهــد الــجــنــوب  مـــن جــهــتــه، قـ
لــلــدراســات الــدولــيــة، وانـــغ خــه، إن مــا تخشاه 
الــصــني مـــن الــتــســخــني الــغــربــي ملــلــف اإليــغــور 
في إقليم شينجيانغ، يمكن إيجازه في ثالث 
الصينية  الــروايــة  نسف  محاولة  أواًل،  نــقــاط: 
ــيـــات  ــقـــومـ ــــني الـ ــلـــمـــي بـ حــــــول الـــتـــعـــايـــش الـــسـ
املختلفة في البالد )56 قومية(، مشيرًا إلى أن 
تكرار الحديث في وسائل اإلعالم الغربية عن 
والديني  الثقافي  والقمع  والتعقيم  التعذيب 
ألقــــلــــيــــات بـــعـــيـــنـــهـــا، يـــمـــس خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 
العرقية  الوحدة  الصيني شي جينبينغ، عن 
في الصني. ثانيا، صــورة الصني في الخارج، 
الــذي تسعى فيه  خصوصا في هــذا التوقيت 
إلــى مسح آثـــار تفشي فــيــروس كــورونــا، بعد 
اتــهــامــهــا بــاملــســؤولــيــة عــن انــتــشــار الــوبــاء في 
املترتبة  االقتصادية  الخسائر  ثالثا،  العالم. 
عـــلـــى مـــقـــاطـــعـــة الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وذلــــك 
بــعــد أن قـــررت عـــدة دول مــن بينها الــواليــات 

املتحدة، حظر استيراد جميع منتجات القطن 
أنها  إقليم شينجيانغ، بحجة  والطماطم من 
أنتجت بواسطة عمالة قسرية. وأضاف وانغ 
خـــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن ال 
أحد ينكر أن استمرار الضغوط أصبح يشكل 
صداعا للصني، مشيرًا إلى أن »افتعال املشاكل 
لبكني بات نهجا بالنسبة لإدارة األميركية«، 
الفــتــا إلــى أنــه »عــلــى الــرغــم مــن الــشــرخ الكبير 
والخالف الجوهري بني الحزبني الديمقراطي 
ــا عــلــى  ــقــ والــــجــــمــــهــــوري، فــــــإن كــلــيــهــمــا تــــوافــ
اعــتــبــار أن ســيــاســات الــصــني ضــمــن حــدودهــا 
وسيادتها في إقليم شينجيانغ، جرائم بحق 
اإلنــســانــيــة، وتــنــاســوا مـــا ُيــرتــكــب مـــن جــرائــم 
في األراضــي الفلسطينية«. واعتبر وانــغ خه 
يوما من   11 ملــدة  األميركية  اإلدارة  أن صمت 
ــزة، ومــنــعــهــا فـــي وقــت  ــ الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـ
سابق صــدور بيان عن مجلس األمــن يطالب 
بوقف النار، يؤكد أن حديثها عن االنتهاكات 
حقوق  على  وحرصها  شينجيانغ  إقليم  فــي 
ــة سياسية  اإلنـــســـان هـــنـــاك، لــيــس ســـوى ورقــ
إطــــار مناكفاتها  فـــي  تــســتــخــدمــهــا واشــنــطــن 
مــع بــكــني ومــحــاولــة منعها مــن املــضــي قدما 
فـــي تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــعــاملــيــة وإرســــــاء الــقــيــم 
التي تقوم على أسس من االحترام والتعاون 

املتبادل واملصلحة املشتركة.

يزداد الضغط الغربي 
على الصين في ملف 
االنتهاكات ضد أقلية 

اإليغور، على الرغم من 
محاولتها تقديم صورة 

مختلفة لألوضاع

)Getty/من تظاهرة في واشنطن تضامنًا مع اإليغور )تشيب سمودفيال

أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون شــــخــــص مــــــن املـــســـلـــمـــني 
اإليـــغـــور فـــي مــعــســكــرات اعـــتـــقـــال، ومــمــارســة 
القسري  العمل  إبــادة جماعية بحقهم تشمل 
وإزاء  النسل.  لتحديد  أخــرى جبرية  وتدابير 
ذلـــك، فــرضــت حــكــومــات غربية عــقــوبــات على 
مــســؤولــني صــيــنــيــني مــتــهــمــني بـــارتـــكـــاب تلك 
االنــتــهــاكــات. غــيــر أن بــكــني تــنــفــي بــشــدة هــذه 
االتهامات، وتؤكد مرارًا أن معسكرات االعتقال 
ليست ســـوى »مــراكــز تــدريــب مــهــنــي«، وأنــهــا 
»تهدف إلى تأهيل السكان للمشاركة في دعم 
إلـــى »نــزع  التنمية االقــتــصــاديــة«، بــاإلضــافــة 
باأليديولوجية  املتأثرين  مــن  التطرف  فــكــرة 
الـــجـــهـــاديـــة«.  ومــــن املــتــوقــع أن تــدفــع اإلدارة 
ــيـــة حـــلـــفـــاءهـــا فــــي مــجــمــوعــة الـــــدول  ــيـــركـ األمـ
الــســبــع، ملــمــارســة املـــزيـــد مـــن الــضــغــوط على 
الــصــني فــي ملف حــقــوق اإلنــســان، ومــن املقرر 
أن يــشــارك الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن في 
القمة التي ستعقد في بريطانيا في يونيو/

حـــزيـــران املــقــبــل. وكــــان نــائــب مــســتــشــار األمــن 
قد صرح  فاينر،  األميركي، جوناثان  القومي 
ـــأن واشـــنـــطـــن اتـــخـــذت إجــــــــراءات قـــويـــة ضد  بـ
في  تعزيز جهودها  إلــى  تسعى  لكنها  بكني، 
القمة املقبلة. من  الــشــأن مــع الحلفاء فــي  هــذا 
جهتها، تعهدت املندوبة األميركية لدى األمم 
بمواصلة  غرينفيلد،  تــومــاس  ليندا  املتحدة 
الــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء حــتــى تـــوقـــف الــحــكــومــة 
واإلبــادة  اإلنسانية  ضد  »جرائمها  الصينية 
الــجــمــاعــيــة« بــحــق أقــلــيــة اإليـــغـــور واألقــلــيــات 
غرينفيلد  وحــــذرت  شينجيانغ.  فــي  األخــــرى 
فـــي اجــتــمــاع ملــمــثــلــي بــعــض الـــــدول األعــضــاء 
ــم املــتــحــدة قــبــل أيـــــام، مـــن »اســتــمــرار  ــ فـــي األمـ
تعرض أبناء أقلية اإليغور واألقليات األخرى 
للتعذيب، وتعقيم النساء قسرًا وحرمانهم من 
ممارسة شعائرهم الدينية«. وكانت السلطات 
الــصــيــنــيــة قـــد اصــطــحــبــت فـــي إبــريــل/نــيــســان 
املاضي، وسائل إعالم أجنبية في جولة داخل 
إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ إلطـــالعـــهـــا عــلــى الــوضــع 
هــنــاك، وذلـــك فــي إطـــار محاوالتها دحــض ما 
تــقــول إنــهــا ادعــــاءات غــربــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
دولــيــة  تــقــاريــر منظمات حقوقية  فــيــه  وثــقــت 
وشهادات نشطاء إيغور فارين من اإلقليم ما 

جرى داخله.
ــؤال عـــن كــيــفــيــة الــتــحــقــق مـــن حقيقة  ــ وفــــي سـ
األمـــــر عــلــى األرض فـــي ظـــل رقـــابـــة حــكــومــيــة 
ُيمنع  إذ  اإلقليم،  اإلعــالم في  لصيقة لوسائل 
ــاك مــن  ــنــ ــــن الــــتــــوجــــه إلــــــى هــ ــيـــون مـ ــافـ ــحـ الـــصـ
ومعقدة  خــاصــة  وتــرتــيــبــات  مسبق  إذن  دون 
ــــو صــحــافــي  ــال ت.س. وهــ ــ قــ الـــســـلـــطـــات،  مــــع 
أخــيــرًا ضمن  زاروا شينجيانغ  مــمــن  أجــنــبــي 
بـــرامـــج الــحــكــومــة اإلعـــالمـــيـــة، »إن اإلجـــــراءات 
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